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SAMEI!VAITINC 

Een regeling voor een systeem komt tot stand aan de hand van een mathematisch 

model van dat systeem. Zo'n systeem, waaronder een packad-bed 

destillatiesysteem, is verdeeld als het beschreven kan worden door partiële 

differentiaalvergelijkingen. De belangrijke fysische grootheden in deze 

partiële differentiaalvergelijkingen bevatten afgeleide termen naar zowel de 

tijd als de plaats. 

In dit afstudeerverslag wordt aan de hand van een packad-bed 

destillatiesysteem uiteengezet, hoe een onbekende parameter experimenteel 

geïdentificeerd kan worden. Men spreekt in dit geval van 

parameteridentificatie en niet van parameterschatting omdat de te bepalen 

parameter zowel over de tijd als over de hoogte van de kolom kan variëren. 

Het identificatieprobleem is in twee delen op te splitsen: 

de te identificeren parameter is variabel over de tijd, maar constant over 

de hoogte van de kolom 

de te identificeren parameter is variabel over de tijd en tevens variabel 

over de hoogte van de kolom 

Vanwege het beperkt aantal lokaties op de kolom, waar metingen verricht 

worden, verloopt de identificatie over de hoogte van de kolom zeer moeizaam. 
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1. INLEIDINC 

In de praktijk komt het vaak voor, dat een regeling voor een dynamisch systeem 

ontworpen moet worden. Deze regeling komt tot stand aan de hand van een 

mathematisch model van dat systeem. De efficiëntie van de regeling is 

afhankelijk van de mate, waarin het model het werkelijke systeem beschrijft. 

Men maakt gebruik van drie soorten modellen. 

Het "black-box" model 

Het "witte" model 

Het "grijze" model 

Het "black-box" model beschrijft het systeem aan de hand van 

overdrachtsfuncties tussen de in- en uitgangsgrootheden. De benodigde 

parameters zoals versterkingsfactoren en tijdsconstanten worden vervolgens 

experimenteel bepaald. De bepaling zal over het algemeen rond een werkpunt 

plaats vinden. Voordeel van dit model is, dat voor de bepaling van de 

overdracht in principe geen diepgaande kennis van het systeem nodig is, wat 

voor de meer ingewikkeldere systemen relevant kan zijn. Het is echter door het 

ontbreken van die kennis moeilijk te voorspellen hoe de overdracht zich rond 

een ander werkpunt gedraagt. 

Het "witte" model beschrijft het systeem aan de hand van 

systeemvergelijkingen, die bijvoorbeeld uit fysische bahoudswetten ontstaan 

zijn. Het model geeft een volledige beschrijving van het werkelijke systeem. 

Het zal duidelijk zijn, dat dit in de praktijk, op hele eenvoudige processen 

na, niet realiseerbaar is. 

Het "grijze" model is een soort tussenvorm van het "black box" en het 

"witte" model. Het "grijze" model beschrijft het systeem ook aan de hand van 

systeemvergelijkingen. Echter, de systeemvergelijkingen bevatten nog enkele 

onbekende fysische grootheden, die experimenteel bepaald moeten worden. Deze 

bepaling gebeurt ook rond een werkpunt, maar aan de hand van de 

systeemvergelijkingen is globaal te voorspellen, hoe het systeem zich rond een 

ander werkpunt zal ge~ragen. 

De parameteridentificatie in het packad-bed destillatiesysteem heeft 

betrekking op de ontbrekende fysische grootheden in het "grijze" model. 
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2. HET DESTILLATIESYSTEEM 

2.1. DESTILLATIE ALGEMEEN 

Parameteridentificatie in een packed-bed destillatiesysteem, geschiedt aan de 

hand van een mathematisch model van dat proces. Hierbij ligt het accent niet 

zozeer op de exacte benadering van het bestaande proces, dan wel op de 

benadering van de kenmerkende dynamica ervan. Alleen het deel van de kolom 

boven de voedingsstroom, te weten de rectificatiesectie, wordt in beschouwing 

genomen. Deze is weergegeven in fig. 2.1.1. 

F WE OI tiG-

Fig. 2.1.1 De rectificatiesectie van de packad-bed destillatiekolom. 
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De looptijden, veroorzaakt door de verdamper en reboiler, verhogen de 

complexiteit van het mathematisch model aanzienlijk, maar spelen verder een 

ondergeschikte rol in de fel tel ijke dynamica van het proces. Het is daarom 

verstandig deze looptijden te verwaarlozen. Een deel van het dampdebiet aan de 

top van de kolom wordt, door het verwaarlozen van de looptijden direct in 

vloeibare vorm teruggevoerd (top-reflux = vloeistofdebiet). Hetzelfde gebeurt 

onderin de kolom met een deel van het vloeistofdebiet, die direct in dampvorm 

wordt teruggevoerd. We beperken ons tot ideale stoffen bestaande uit twee 

componenten, d.w.z. een lichte (vluchtige) en zware (minder vluchtige) 

component. We hanteren de volgende notaties: 

y representeert de molfractie lichte component in de dampfase 

x representeert de molfractie lichte component in de vloeistoffase 

( 1-Y) representeert de molfractie zware component in de dampfase 

(1-X) representeert de molfractie zware component in de vloeistoffase 

Tegen de verwachting in, is het systeem niet in evenwicht, als de Y- en 

X-fractie aan elkaar gelijk zijn, maar geldt er een evenwichtsrelatie. Deze 

relatie is in de vorm van een evenwichtslijn in het X-Y-diagram geïllustreerd 

en geldt alleen voor ideale stoffen. 

1 

i 
y* 

0 

. 0 X-+ 1 

Fig. 2.1.2 De evenwichtslijn. 
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De evenwichtsrelatie kan in formulevorm als volgt worden uitgedrukt: 

1 ( a ( m (2.1.1) 

waarbij a de verdelingscoëff. is. 

M 
Y Is dus de molfractie lichte component in de dampfase, die in evenwicht is 

met de molfractie lichte component X in de vloeistoffase. 

2.2. HET SIMULATIEMODEL 

Ten behoeve van het simulatiemodel doen we nog de volgende veronderstellingen: 

De drukval over de lengte van de kolom is verwaarloosbaar. 

Het dampdebiet V(t) [mol/s] is uniform over de hoogte van de kolom, maar 

variabel in de tijd. 

Het vloeistofdebiet L(z,t) [mol/s] is variabel in zowel plaats als tijd. 

Het model van het packed-bed destillatiesysteem wordt opgesteld uit de 

massabalansen voor een infinitesimaal elementje van de kolom. 

(L•X) z+Az (V•Y) z+Az 
~~ 

z+Az 

~ 

z 

(L•X) z (V•Y) z 

Fig. 2.2.1 Een infinitesimaal elementje van de kolom. 
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De massabalans voor de Y-fractie, wordt als volgt opgesteld: 

De binnenkomende component op z per tijdseenheid At: 

(VY)zAt 

De uitgaande component op z+dz per tijdseenheid At: 

(VY)z+AzAt 

(2.2.1) 

(2.2.2) 

De tijdelijk opgeslagen component in volume element AAz per tijdseenheid At: 

A(AC M Y)Az = AC M AYAz (2.2.3) V V V V 

De aan de vloeistofstroom overgedragen component in volume element AAz per 

tijdseenheid At: 

waarbij: 

* C k aAM (Y-Y )AzAt V OV V 

A = doorsnede destillatiekolom [m2] 

a = effectief oppervlak destillatiekolom [m2tm3] 

M = damp hold-up [m3tm3] 
V 

C = dichtheid damp [mol/m3] 
V 

k = overall stofoverdrachtscoëfficiënt [mis] ov 

De bahoudswet houdt in: 

(2.2.4) 

De binnenkomende component = de uitgaande component + de tijdelijk opgeslagen 

component + de component overgedragen aan de vloeistofstroom 

Uit de bahoudswet toegepast op de Y-fractie volgt: 

* (VY) At = (VY) , At + C k aAM (Y-Y )AzAt + AC M AYAz 
Z z+az V OV V V V (2.2.5) 

Delen door AzAt en de, limiet Az -+ 0 en At -+ 0 geeft: 

- v8Y = C k aAM (Y-Y*) + AC M BY 
8z V OV V V V8t (2.2.6) 
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Op dezelfde manier kan voor de X-fractie afgeleid worden (Zie Appendix A): 

waarbij: cl =dichtheid vloeistof [mol/m3] 

M
1 

=vloeistof hold-up [m3/m3
] 

(2.2.7) 

Tenslotte kan op dezelfde manier voor het vloeistofdebiet afgeleid worden: 

Voor de vloeistof hold-up geldt 

waarbij: 

CL =vloeistof hold-up constante[-] 

-b C = vloeistof hold-up constante [mol/s] 
m 

L = vloeistof hold-up referentiedebiet [mol/s] 
0 

b = empirisch bepaalde vloeistof hold-up exponent. 

(2.2.8) 

(2.2.9) 

Deze vier vergelijkingen zijn te reduceren tot drie vergelijkingen, 

door de vloeistof hold-up term te elimineren. We houden over (Zie Appendix A): 

de Y-fractievergelijking: 

8Y 1 118Y k (Y* Y) 
8t = - AC M ~ 8z + a ov - (2. 2. 10) 

V V 

de X-fractievergelijking 

(2.2.11) 
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de vloeistofdebietvergelijking: 

(2.2.12) 

Bovenin de kolom wordt een deel van het dampdebiet direct in vloeibare vorm 

teruggevoerd (top-refluxdebiet = vloeistofdebiet), wat de volgende 

randvoorwaarde met zich mee brengt: 

X = Y voor z = h (2.2. 13) 

Onderin de kolom stroomt de voeding in dampvorm naar binnen. Tevens wordt een 

deel van het vloeistofdebiet (bodem-refluxdebiet 8 ) direct in dampvorm 
r 

teruggevoerd zodat: 

z = 0 (2.2.14) 

Het vloeistofdebiet, dat de top van de kolom binnenstroomt, kan willekeurig 

variëren, mits deze natuurlijk kleiner is als het dampdebiet. 

L = Lh voor z = h (2.2. 15) 

Het mathematisch model bestaat uit drie systeemvergelijkingen in de vorm van 

een stelsel van drie gekoppelde partiële niet-lineaire differentiaalverge

lijkingen, met bijbehorende randvoorwaarden. In Appendix 8 wordt aangetoond, 

dat het stelsel hyperbolisch is. 

2.3. DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE SYSTEEMVERCELIJKINCEN 

In appendix 8 wordt uiteengezet, hoe de oplossingen van hyperbolische 

vergelijkingen zich langs zijn karakteristieken voortplanten. Dit principe 
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wordt nu toegepast op het destillatiesysteem. Voor het vloeistofdebiet, de Y

en de X-fractie gelden de volgende karakteristieke vergelijkingen: 

( óz) 
6t = 

1 ,, 
AC M• 

V V 

vloeistofdebiet 

Y-fractie 

X-fractie 

Uit de massabalansen voor een infinitesimaal elementje van de kolom 

(2.3.1) 

(2.3.2) 

(2.3.3) 

(zie fig. 2.2.1) is direct een uitdrukking te krijgen voor de snelheden, 

waarmee het vloeistofdebiet, de Y- en de X-fractie door de kolom heen stromen. 

VL = ~(1-b) AC1Cm 
vloeistofdebiet (2.3.4) 

1 
'' Vy = AC M ' Y-fractie (2.3.5) 

V V 

V x = ~(1-b) AC1Cm 
X-fractie (2,3.6) 

vL, vy En vX zijn de snelheden, waarmee de damp en vloeistof op moleculaire 

schaal door de kolom stromen. Het is daarom vanzelfsprekend, dat vL en vX de 

zelfde waarde hebben. De karakteristieke vergelijkingen echter, representeren 

de snelheid, waarmee verstoringen zich over de kolom voortplanten. Zodoende 

hoeft de karakteristieke vergelijking (de snelheid van de verstoringen) voor 

het vloeistofdebiet en de X-fractie niet meer aan elkaar gelijk te zijn. Daar 

b kleiner dan nul is, plant de verstoring van het vloeistofdebiet zich sneller 

voort over de kolom dan de X-fractie. 
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3. PARAMETERIDEMIFICATIE IN VERDEElDE SYSTEMEN 

Parameteridentificatie in systemen, beschreven aan de hand van "grijze" 

modellen, is in een aantal stappen onder te verdelen. 

Het opstellen van een mathematisch model van het systeem. 

Het oplossen van het mathematisch model, hetzij numeriek, hetzij 

analytisch. 

Het "uitkiezen" van de fysische grootheid/grootheden, ook wel de parameters 

genoemd, welke geïdentificeerd moet(en) worden, om het model zoveel 

mogelijk met het werkelijke systeem overeen te laten komen. 

Het "uitkiezen" van de fysische grootheden, ook wel de observatoren 

genoemd, die gemeten worden en de locatie van de meetpunten, om de 

overeenstemming van het model aan het werkelijke systeem te toets~n. 

Het nemen van een criterium. 

Het kiezen van een optimaliseringsmethode. 

Het uitvoeren van een experiment voor het verkrijgen van meetdata. 

Het uitvoeren van een foutenanalyse. 

Bovenstaande stappen zullen in de hierna volgende paragrafen 

uitvoerig besproken worden. 

3.1. HET OPSTELLEN VAN EEN MATiiEMATISCH MODEL VAN HET DFSTILLATIESYSTEEM 

De beschrijving van het destillatiesysteem in de vorm van een mathematisch 

model is reeds in paragraaf 2.2. uitvoerig behandeld. 
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3.2. HET OPLOSSEN VAN DE SYSTEEMVERCELIJKINCEN 

Vergelijking (2.2.12) voor het vloeistofdebiet is onafhankelijk van de 

vergelijking voor de Y- en X-fractie. Het is dus mogelijk om vergelijking 

(2.2.12) onafhankelijk van de vergelijkingen voor de Y- en X-fractie op te 

lossen. 

Bij het oplossen van de vloeistofdebietvergelijking wordt gebruik 

gemaakt van de expliciet voorwaardelijk stabiele Lax-Wendroff methode. De twee 

vergelijkingen voor de Y- en X-fractie worden met behulp van de impliciet 

onvoorwaardelijk stabiele Wendroff methode opgelost. Het voordeel van deze 

combinatie is, dat de L(z,t)-afhankelijke coëfficiënten in de Y- en 

X-fractievergelijkingen reeds berekend zijn. 

De discretisatie van de vloeistofdebietvergelijking gebeurt als 

volgt. Stel: 

aL _ C•aL 
at - az met (3.2.1) 

Dan wordt L(z,t) volgens de Taylorreeks ontwikkeld met het volgende resultaat: 

L(z,t+At) aL + At
2 

a
2
L(z,t) + O(jt3) = L(z,t) + Atät(z,t) 2 at2 a (3.2.2) 

Na substitutie van (3.2.1) in (3.2.2) en centrale differentiatie ontstaat het 

volgende stelsel: 

L(z,t+At) CAt = L(z,t) •24z[L(z+Az,t)-L(z-Az)] + 

(CAt) 2 
2 [L(z+Az,t)-2L(z,t)+L(z-Az)] 

2Az 
(3.2.3) 

De discretisatiemethode is stabiel indien geldt: 

(3.2.4) 
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De locale truncatiefout van het schema is: 

1 3 a3L 1 2 a3L 
5At ~z,t) (1+o(1)) + 5CAtAz ~z.t) (1+o(1)) 

at az 
(3.2.5) 

Bij de impliciete Wendroff methode worden de Y- en X-fracties zowel 

in tijd als in plaats gecentreerd. 

8Y n+~ 1 (Yn+1 n (Y~+1 - Y~) ] Cat)j+~ = 2At [ -Yj+1) + j+1 J J 
(3.2.6) 

(aY)n+~ 1 (Yn+1 - y~+1) + n n ] az j+~ = 2Az [ j+1 J (Yj+1 - Yj) (3.2.7) 

yn+~ 1 [ (Yn+1 n + y~+1 + Y~) ] = 4 + y. 1 j+~ j+1 J+ J J 
(3.2.8) 

Het discretisatierooster ziet er als volgt uit: 

+-X 2 3 4 5 6 j J J+1 

N+1 

N 

i:1 
l 

n t 

2 

1 

2 3 4 5 6 j J J+l y -+ 

z -+ 

fig. 3.2.1 Het discretisatierooster voor deY- en X-fractie. 
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We voeren eerst nog de plaats- en tijdsafhankelijke coëfficiënten Vl. V2, Yl 

en Y2 in, 

Vl - 1 " 
- AC M ' 

V V 

Y1 = ak ov 

V2 _ 1 L(l-b) 
- AC C 

1 m 
(3.2.9) 

(3.2.10) 

zodat de te discretiseren vergelijkingen de volgende gedaante aannemen: 

BY - Yl(Y*-Y) - VlBY at - 8z 

ax * ax -- = -Y2(Y -Y) + V2--8t 8z 

met als beginvoorwaarden: Y(z,O) = Y(o) 

X(z,O) = X(o) 

en randvoorwaarden Y(h,t) = X(h,t) 

Invullen van het discretisatieschema 

(3.2.11) 

(3.2.12) 

(3.2.13) 

(3.2. H) 

(3.2. 15) 

(3.2.16) 

in de bovenstaande 

systeemvergelijkingen met randvoorwaarden geeft een stelsel van 2•(J+1) 

niet-lineaire algebraïsche vergelijkingen op elk tijdstip, die in matrixvorm 

gerepresenteerd kunnen worden. We voeren daartoe eerst de volgende 

plaatsafhankelijke matrixcoëfficiënten in: 

a1(j+1) = 1/At + Y1(j)/2 - Vl(j)/Az 

b1(j+1) = 1/At + Yl(j)/2 + Vl(j)/Az 

b2 (j+1) 
y* 

= - Y1(j)·~j)/2 

c2(J+1) 
y* ' =- Y1(j)·~j)/2 

b2 ( 1) 

c2( 1) 

- 12 -

= 1 r.v.w. 

= _8 /Vn+1 r.v.w. 
r 

(3.2.17) 

(3.2.18) 

(3. 2.19) 

(3.2.20) 



a3(j) = - Y2(j)/2 3 
(3.2.21) a (J+1) = -1 r.v.w. 

b3(j) = - Y2(j)/2 (3.2.22) 

* 
b
4

(J) = 1/At + Y2(j)·~j)/2 + V2(j)/Az b4(J+1) = 1 r.v.w. (3.2.23) 

* 
c
4

(J) = 1/At + Y2(j)·~j)/2- V2(j)/Az (3.2.24) 

en verkrijgen de volgende matrix: 

b1(1) c
2( 1) Y(1) d1(1) 

a
1

(2) b1(2) b2(2) c
2(2) Y(2) d1(2) 

a1(3) b1(3) b2(3) c
2(3) Y(3) d1(3) 

= 
a
3
(t) b

3
(t) b4(1) c

4(1) X(l) 

a
3

(2) b
3

(2) b4(2) c4(2) X(2) 

waarbij: 

d1(1) = FXf/Vn+l r.v.w. (3.2.25) 

1 n n *n *n n n { n n } d (j) = {Yj+Yj_1}/At + Y1j_1{Y j+Y j-l-Yj-Yj_1}/2- Vlj_1 (Yj-Yj_1) /Az 

2 n n *n *n n n n n} 
d (j) = {Xj+l+Xj}/At - Y2j{Y j+1+Y j-Yj+1-Yj}/2 + V2j{Xj+1-Xj /Az 

d
2(J+l) = 0 r.v.w 
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De driebandmatrix kan als volgt in blokvorm geschreven worden: 

= (3.2.29) 

en met behulp van Gauss-eliminatie worden opgelost. De niet-lineaire 

L(z,t)-afhankelijke coëfficiënten V2(L(z,t)) en Y2(L(z,t)) zijn reeds van te 

y* 
voren bekend en de niet-lineaire term -x wordt na elke tijdstap door middel 

van het, opnieuw doorlopen van de impliciete Wendroff-loop bijgewerkt 

3.3. DE TE IDENTIFICEREN PARAMETER; DE OVERALL SiOFOVERDRAarrsc:o~FFICir.tfr 

Een fysische grootheid, die in de systeemvergelijkingen moeilijk van te voren 

te bepalen is, is de overall stofoverdrachtscoëfficiënt k , die gebaseerd is ov 
op fysische grootheden in de dampfase. De overall stofoverdrachtscoëff. 

beïnvloedt echter direct het scheidend vermogen van het destillatiesysteem. 

Het is daarom zeer voor de hand liggend, deze parameter experimenteel te 

bepalen. Bovendien kunnen dan eventuele correcties, die ten gevolge van 

modelfouten noodzakelijk zijn, in deze parameter verdisconteerd worden. 

De overall stofoverdrachtscoëff. k ov is afhankelijk van de 

stofoverdrachtscoëff. in de damp- en vloeistoffase, kv resp. k1 . De relatie 

wordt als volgt beschreven: 

1 1 mv 
kC= 'kC+ 'kC 

OV V V V 1 1 
(3.3.1) 

waarbij m benaderd kan worden door de relatie: 
V 

* Y-Y 
m = tga = --

v x*-x 
(3.3.2) 
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* * Hierbij is X= f'(Y) de inverse functie van Y = f(X). In de meeste gevallen 

wordt m gelijk aan één verondersteld. 
V 

i 
y 

x* 
1 

Fig. 3.3.1 m Met betrekking tot de evenwichtslijn. 
V 

De stofoverdrachtscoëfficiënten voor de damp- en vloeistoffase, kv resp. k1• 

kunnen beschreven worden door middel van de algemeen aanvaarde relatie van 

Onda, Takeuchi en Okumoto, lit. [5]: 

kv= Cl·(~ )0.7 
0 

kl = Cz•Cf )0.66 
0 

waarbij c1 en c2 stofafhankelijke coëfficiënten zijn. 

- 15 -
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3.-4. DE OBSERVATOREN EN HUN LOCATIES 

In het packad-bed destillatiesysteem wordt de lichte en zware component van 

een stof van elkaar gescheiden. Bovenin de kolom stroomt hoofdzakelijk de 

lichte component in dampvorm (Y) naar buiten, terwijl dat onderin de kolom 

hoofdzakelijk voor de zware component in vloeibare vorm (1-X) het geval is. 

Het is daarom niet onverstandig de Y- en X-fractie aan de top en 

bodem van de kolom te meten (als observator te kiezen) om aan de hand van deze 

grootheden de overeenstemming van het model met de werkelijkheid te toetsen. 

Deze lokatie van de metingen wordt ook wel randobservatie genoemd. Eventueel 

kan het aantal meetpunten van de Y- en X-fractie over de lengte van de kolom 

uitgebreid worden. 

3.5. HET CRITERIUM 

Er zijn diverse criteria, waarmee modeldata en gemeten data met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Een veel gebruikt criterium is het z.g. 

OLSE-criterium, wat staat voor Output Least Square Error. Het criterium heeft 

de vorm van een functionaal, die geminimaliseerd moet worden. 

F(k) = 11 C(u(k)) - z 11
2

. ké~ (3.5.1) 

waarbij: F(•) is de functionaal die geminimaliseerd moet worden 

11 11 is de norm van de observatie-ruimte 

k is de te schatten parametervector 

u(•) is de toestandsvector 

C(·) is de observatieoperator 

z is de observatievector 

xk is de parameterruimte 
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In het geval van de in de vorige paragraaf beschreven randobservatie 

krijgt de functionaal de volgende vorm: 

F(k ) ov 

T 
= f 

0 
[ (Y(h,t) - zy(t))

2 
+ (X(O,t) - zx(t))

2
] dt (3.5.2) 

Parametervector k met ké~ moet zodanig bepaald worden, dat de functionaal een 

minimale waarde krijgt. 

3.6. DE OPTIMALISERINCSMETHODE 

Parameteridentificatie in een niet-lineair verdeeld systeem is in feite niets 

anders dan een optimaliseringsprobleem. 

In de optimaliseringsproblematiek wordt uitgegaan van een functienaai 

F(k), die door middel van een sturingsvector k geoptimaliseerd (b.v. 

geminimaliseerd) moet worden. De sturingsvector k moet echter voldoen aan een 

nevenvoorwaarde b.v. een toestandsvergelijking van de volgende klasse: 

u = f(z,t,u,u ,k) (3.6.1) 
z 

waarbij u = toestandsvector 

k = sturingsvector 

z = plaats 

t = tijd 

Bij de parameteridentificatie gebeurt precies hetzelfde. Deze gaat uit van een 

functienaai F(k) (in de vorm van het OLSE-criterium). die geminimaliseerd moet 

worden door middel van de parameter k . De parameter k moet echter voldoen 
OV OV 

aan een nevenvoorwaarde, namelijk de systeemvergelijkingen, die als volgt 

beschreven kunnen worden: 

u= f(z,t,u,u ,k) 
z 

waarbij u = de Y- en X-fractie 

k =·k ov 
z = plaats 

t = tijd 

(3.6.2) 
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In dit geval kan k als de sturing en de Y- en X-fractie als de ov 
toestandsvector in het optimaliseringsprobleem beschouwd worden. 

De wiskundige formulering van het optimaliseringsprobleem luidt: 

Optimaliseer de functionaal F(k) onder nevenvoorwaarde ~ = f(z,t,u,u ,k). z 
In ons geval luidt de formulering: Bepaal sturing k zodanig, dat de ov 

berekende Y- en X-fractie aan de top en bodem van de kolom zoveel mogelijk 

overeenkomen met de gemeten Y- en X-fractie op de overeenkomstige plaatsen. 

Voor het numeriek oplossen van optimaliseringsproblemen onderscheidt 

men twee klassen van methoden, te weten de indirecte en de directe. Het 

verschil tussen beide methoden wordt aan de hand van een eenvoudig 

optimaliseringsprobleem (zonder nevenvoorwaarden) besproken. 

Probleem: minimaliseer de functie F(x) = 2x
2+1 

Indirect: Men zoekt naar de noodzakelijke voorwaarde(n) voor het minimum: 

Direct 

F (x) = 0. 
x 

Men lost de vergelijking(en) op die aan deze voorwaarde(n) voldoen: 

4x = 0 

en vindt in één slag het minimum. 

(1) Men begint met een startwaarde b.v. x = 100. 

(2) Men evalueert in welke richting de functionaal daalt. 

(3) Men kiest aan de hand daarvan een nieuwe waarde b.v. x = 50 en 

gaat terug naar (2). 

Er wordt dus iteratief (direct) naar een minimum gezocht en men 

hoopt deze na een aantal iteraties zo dicht mogelijk te benaderen. 

Het is in principe mogelijk de indirecte methode toe te passen op ons 

meer complexere optimaliseringsprobleem. Maar uit voorafgaande onderzoeken is 

echter gebleken, dat de noodzakelijke voorwaarden voor het optimum van de 

functionaal resulteren in zeer moeilijk op te lossen partiële 

differentiaalvergelijkingen, zodat deze methode praktisch niet toepasbaar is. 

Voor het oplossen van ons optimaliseringsprobleem is daarom gekozen 

voor de directe methode in iteratieve vorm. Echter, per iteratieslag zal bij 
' 

de berekening van de analytische gradiënt gebruik worden gemaakt van de 

noodzakelijke voorwaarden voor optimaliteit, die ten grondslag liggen aan de 

indirecte methode. 
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3.6.1. DE ITERATIEVE OPTHW.ISERINCSMElliODE 

Bij de iteratieve methode wordt tijdens elke iteratieslag een sturing bepaald 

en naarmate het aantal iteratieslagen vordert, zal de sturing steeds beter de 

optimale sturing benaderen. Dit proces herhaalt zich totdat aan een 

stopcriterium voldaan is. 

Het basisalgoritme kan als volgt omschreven worden: 

(1) kies een startsturing k(O), i=O 

(2) 

(3) 

ga na of k zich binnen de opgelegde beperkingen bevindt 

bepaal de functionaal F(k(i)) en de gradiënt g(i) 

(4) bepaal een nieuwe zoekrichting p(i) 

(5) bepaal de maximaal toegelaten stapgrootte in de zoekrichting 

(6) zoek naar de nieuwe sturing in die zoekrichting p(i) 

(7) als de nieuwe sturing optimaal is, ga naar (9) anders ga naar (8) 
(8) zet i=i+l en ga naar (2) 

(9) einde 

In de komende paragrafen zal dit basisalgoritme nader beschreven worden. 

3.6.1.1. DE STURING 

Ons optimaliseringsprobleem bevat één sturing namelijk de 

stofoverdrachtscoëff. k . k Kan echter zowel over de tijd als over de 
OV OV 

plaats variëren. Onderscheidt men Ns tijdstappen en Js plaatsstappen waarin 

men de identificatieperiode en de hoogte van de kolom discretiseert, dan 

bestaat de sturing k(l:Js,l:Ns) uit de stofoverdrachtscoëff. k op de ov 
overeenkomstige tijd en plaatsstappen: k(js,ns) = k (js,ns) met js=l, ... ,Js ov 
en ns=l, ... ,Ns. 
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3.6.1.2. DE BEPERKINGEN OP DE STURING 

De stofoverdrachtscoëff. k is altijd positief en kan ook niet een oneindige 
OV 

grote waarde aannemen. In de praktijk heeft k een waarde tussen 0 en 1 m/s. 
ov 

Terugvertaald naar de optimalisatieproblematiek wil dat zeggen, dat er 

beperkingen op de sturing k(l:Js,l:Ns) zijn. Deze beperkingen zijn als volgt 

eenvoudig weer te geven: 

A • k ( j s , ns ) > c js=l, ... ,Js en ns=l, ... ,Ns (3.6.1.2.1) 

waarbij A=(a
1

.a
2

)T=(l.-l)T de beperkingsmatrix 

beperkingen. 

T T 
is en c=(c1 ,c

2
) =(0,-1) de 

Men noemt de m-de beperking op een zekere tijdstap ns en plaatsstap js 

actief als 

Am•k(js,ns) = cm 

passief als 

A • k( j s, ns) > c m m 
overschreden als 

A • k (j s . ns) < c m m 
waarbij A de m-de rij van de beperkingsmatrix is; in dit geval geldt A = a . m m m 
De actieve grenzen behorende bij een tijd- en plaatsstap vormen de actieve set 

van die tijd- en plaatsstap. In ons geval kunnen dat nooit a 1 en a2 
tegelijkertijd zijn. 

3.6.1.3. DE FUNCTIONAAL EN DE CRADirNf 

De bepaling van de functionaal F(k) is reeds in paragraaf 3.5 uitvoerig 

. 8F(k) 
beschreven en de bepal1ng van de gradiënt g(l:js,1:Ns) = Bk(l:js,l:Ns) vergt 

nogal wat rekenwerk en wordt nader beschreven in paragraaf 3.6.2 t/m 3.6.6. 
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3.6.1.-t. HET BEPALEN VAN DE ZOEKRIOITINC 

Een methode om de zoekrichting naar de optimale sturing aan te passen, zodat 

deze niet buiten het toegelaten gebied kan treden, is de actieve set 

strategie. Bij deze methode worden de actieve ongelijkheidsbeperkingen op een 

bepaalde tijd- en plaatsstap (ns1 en js1) als gelijkheidsbeperkingen 

verondersteld. De gradiënt g(js
1

,ns1) wordt voor die tijd- en plaatsstap op de 

nulruimte van de actieve set geprojecteerd. In ons geval komt het erop neer, 

dat deze gelijk aan nul wordt gesteld. Dit gebeurt voor elke tijd- en 

plaatsstap afzonderlijk. 

Is er nu een (rand)minimum gevonden, dan wordt met behulp van de 

Lagrange-multiplicatoren bekeken welke grens in welke tijd- en plaatsstap het 

best kan worden losgelaten, wat in ons geval inhoudt, dat de gradiënt in die 

betreffende tijd- en plaatsstap zijn waarde blijft behouden en niet meer 

geprojecteerd wordt. 

Voor het bepalen van de zoekrichting p(l:Js,1:Ns) waarin de nieuwe 

sturing gevonden moet worden, wordt gebruik gemaakt van de geconjungeerde 

gradiëntmethode van Fletcher-Reeves. Zie lit. [4]. Bij deze methode wordt de 

zoekrichting niet alleen bepaald uit de gradiënt van de huidige iteratieslag, 

maar ook uit de gradiënt van de vorige iteratieslag. Dit kan als volgt 

weergegeven worden: 

eerste iteratieslag i:O: 

p(1:Js,1:Ns)(O) =- g .(1:js,1:Ns)(O) 
proJ 

- hogere iteratieslagen i)O: 

(3.6.1.4.1) 

p(1:Js.1:Ns)(i) =- g .(1:Js,1:Ns)(i) + p(i)•p(1:Js,1:Ns)(i-1)(3.6.1.4.2) 
proJ 

waarbij 

11 g .(1:Js,1:Ns)(i) 11 2 
= . proJ 

11 g j(1:js,1:Ns)(i-1) 11 2 
pro 

(3.6.1 .4.3) 
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Bij niet exacte lijnminimalisatie (zie volgende paragraaf) is het noodzakelijk 

na een aantal iteratieslagen de geconjungeerde zoekrichting te "resetten". Dit 

houdt in, dat de gewone gradiënt wordt gebruikt zoals in de eerste 

iteratieslag het geval was. Hetzelfde gebeurt bij de verandering van de 

aktieve set. Voor een uitgebreidere documentatie hierover wordt verwezen naar 

lit. [4]. 

3.6.1.5 DE LIJNMINIMALISATIE 

Met behulp van lijnminimalisatie wordt onderzocht, hoever men in de 

zoekrichting moet gaan, om een minimale functienaai te krijgen. Hierbij moet 

erop gelet worden, dat de sturing voor elke tijd- en plaatsstap binnen zijn 

grenzen blijft. Het komt erop neer dat de maximale stapgrootte a(i) zodanig 
max 

moet worden, dat 

( i) {i-1) {i) {i) k {l:Js,l:Ns) = k {l:js,l:Ns) +a •p {l:Js,l:Ns)(3.6.1.5.1) max 

zich nog net binnen zijn grenzen bevindt. 

Na de bepaling van a(i) kan begonnen worden met zoeken naar de 
ma x 

a(i) waarbij de functienaai F(k(i)(l:Ns,l:js)) = F(a(i)) een minimale 
max 

waarde krijgt. Dit gebeurt met gebruik van het volgende algoritme: 

1 1 1 1 1 Men berekent F(a ) voor drie opeenvolgende waarden van a : al , a2 . a3 

waarbij 1 een iteratieteller is. 

Startwaarde: Aa0 = a(i)/20 
ma x 

al
0 = 0 

a2° = Aa0 

a3° = a2° + 2•Aa0 
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Als F(a1
1

) > F(a3
1

) en F(a21) > F(a31) dan wordt het zoekgebied op de lijn 

verschoven en vergroot door te stellen: 

Aal+l = 2•Aa1 

all+l = a21 

a2l+l = a31 

31+1 21+1 J 1+1 
a = a + aa 

Als F(at 1) > F(a21) en F(a21) < F(a31) dan is het lijnminimum ingesloten en 

kan d.m.v. kwadratische interpolatie door die 3 punten het minimum F(a i ) 
m n 

bepaald worden. 

0 0 0 0 Als F(al ) < F(a2 ) en F(al ) < F(a3 ) dan is de functionaal niet-dalend en 

vindt intervalhalvering plaats tussen de punten at0 en a2°: 

all+l = at 1 

a2l+l = a2112 

Als het binnen 6 intervalhalveringen niet tot een verlaging in de functionaal 

is gekomen, worden de noodmaatregelen getroffen (zie de volgende paragraaf). 

Na 4 keer opschuiven van het zoekgebied wordt a(i) overschreden en 
max 

wordt de kromming van de parabool door F(at4). F(a24) en F(a(i)) bepaald. Bij 
max 

positieve kromming wordt dan kwadratische interpolatie toegepast en in de 

andere gevallen wordt F(a(i)) als het minimum geaccepteerd en wordt een nieuwe ma x 
grens (A1 of A2) actief. 

De lijnminimalisatie wordt nader omschreven in lit. [4]. 
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3.6.1. 7. CONVERGENTIECRITERIA EN NOODMAATREGELEN 

Na de lijnminimalisatie is de nieuwe sturing gevonden en kan de volgende 

iteratieslag beginnen. De optimale sturing is gedefiniërd aan de hand van de 

volgende convergentiecriteria , welke gebaseerd zijn op ervaringen van Cill, 

Murray en Wright lit. [4]. 

IF(i)- F(i-1)1 ~ ~1 

llg(i)j(1:Js,1:Ns)ll ~ ~2 pro 

waarbij ~1 = max [AF, T•(1+IF(k)l) ] 

~2 = max [ ( 3/(AF)/10. 3/T•(l+IF(k)l)] 

T = 10-sg 

(3.6.1.7.1) 

(3.6.1. 7 .2) 

sg = gewenste aantal significante cijfers in de functionaal 

AF = gewenste absolute nauwkeurigheid van de functionaal 

Indien niet aan de convergentiecriteria voldaan is, maar na een aantal 

lijnminimalisaties geen betere sturing gevonden kan worden, volgen een aantal 

noodmaatregelen. Deze worden in de onderstaande volgorde uitgevoerd totdat een 

nieuwe sturing bepaald is. 

- het "resetten" van de zoekrichting, indien deze geconjungeerd was 

- het tijdelijk berekenen van een numerieke gradiënt, indien de 

gradiënten analytisch werden bepaald 

Wanneer de noodmaatregelen geen baat hebben bij het vinden van de nieuwe 

sturing, stopt de optimalisatie. 
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3.6.2. DE BEPALING VAN DE CRADir.tfr 

De gradiënt van de functienaai kan op twee verschillende manieren bepaald 

worden, namelijk: 

1. Numeriek 

2. Analytisch 

De numeriek en analytisch bepaalde gradiënt zal in het algemeen niet exact 

hetzelfde zijn. 

3.6.3. DE BEPALING VAN DE NUMERIEKE CRADirNT 

Bij het numeriek bepalen van de gradiënt worden kleine variaties é aangebracht 

op de sturing. 

Voor elke tijd- en plaatsstap wordt de gradiënt bepaald volgens de 

relatie: 

g(js,ns) = F[k(js,ns)+é]
2
: F[k(js,ns)-é] js=1, ... , ]s 

ns=l, ... ,Ns (3.6.3.1) 

Voor elke gradiëntberekening wordt het simulatieprogramma twee keer 

aangeroepen. De grootte van de aan te brengen variaties é is bepaald volgens 

de empirische relatie van Gill en Murray, zie lit [4]: 

AF (3.6.3.2) 1 + JFJ 

waarbij AF de absolute onnauwkeurigheid is van de functionaal. 
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3.6.-4. DE BEPALING VAN DE ANALYTISOIE CRADII:lfr 

Een manier om de gradiënt analytisch te bepalen, is het invoeren van een 

geadjungeerd stelsel: 

met behulp van variatierekening, waarbij de geadjungeerde vector p(z,t) 

dezelfde dimensie heeft als de toestandsvector u(z,t). 

De functienaai kan elke willekeurige gedaante aannemen, waarbij het 

door ons gebruikte OLSE-criterium een van de meest voorkomende is (zie 

paragraaf 2.5). 

De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van het packed-bed 

destillatiesysteem. Hierbij wordt van de volgende functionaal gebruik gemaakt: 

T 
F(k) = f [ (Y(L,t)-zy(t))2 

+ (X(O,t)-zX(t))
2

] dt 
0 

waarbij u(z,t)=(Y(z,t),X(z,t)). 

(3.6.4.5) 

De Y- en X-fractievergelijkingen kunnen als volgt weergegeven worden: 

(3.6.4.6) 

Introductie van de geadjungeerde vector p(z,t)=(pl(z,t),p2(z,t)) en 

vermenigvuldiging ermee geeft: 

T p •[u - f(u,u ,k)] = 0 
t z 

(3.6.4.7) 

zodat de Lagranglaan als volgt wordt samengesteld, Q=OX[O,T]: 

T L = f f {p •[ut - f(u,u ,k)]} dzdt + F(k) 
Q z 

(3.6.4.8) 

' 
Stellen we nu u(z, t) als oplossing van de systeemvergelijkingen, dan is 

duidelijk dat voor elke p(z,t) het minimaliseren van de functionaal 

overeenkomt met het minimaliseren van de Lagrangiaan. 
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Een kleine variatie ök van de sturing, die een variatie öu van de 

toestandsvectoren tot gevolg heeft, resulteert in een eerste orde variatie van 

de Lagrangiaan. 

öL = L(u(k) ,p,k)ut öut + L(u(k) ,p,k)uöu + 

L(u(k) ,p,k)kök 

L(u(k) ,p,k)u öux + 
x 

(3.6.4.9) 

Indien we nu p zodanig kiezen, dat voor de eerste termen in (3.6.4.9) geldt: 

L(u(k),p,k) öut + L(u(k),p,k) öu + L(u(k),p,k) öu = 0 (3.6.4.10) 
ut u ux x 

dan kan de gradiënt meteen uit de rest van (3.6.4.9) gedestilleerd worden: 

aF aL 
g = ak = ~u(k) ,p,k) 

De vergelijkingen beschreven in 

toestandsvergelijkingen. 

(3.6.4.10) 

De gradiënt kan nu op twee manieren bepaald worden. 

(3.6.4.11) 

zijn de geadjungeerde 

1. Men kan de exacte gradiënt voor de continue functionaal berekenen en 

vervolgens deze discretiseren. We zullen dit de gediscretiseerde gradiënt 

noemen. 

2. Men kan de exacte gradiënt voor de gediscretiseerde functionaal berekenen 

We noemen dit de discrete gradiënt. 

Beide methoden zullen behandeld worden. 

3.6.5. DE GEDISCRETISEERDE CRADififr 

Bij deze methode worden de continue geadjungeerde toestandsvergelijkingen 

(3.6.4.10) met bijbehorende begin- en randvoorwaarden uit de continue 

functionaal (3.6.4.5) en continue systeemvergelijkingen afgeleid, zodat 

gradiënt (3.6.4.11), die eruit bepaald wordt, continu is. Uit het voorgaande 

is gebleken, dat deze laatste impliciet een functie van p is. De afleiding van 
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de geadjungeerde toestandsvergelijkingen (3.6.4.10) 

beschreven in Appendix C. Het resultaat luidt: 

~- [Y1 - BV1]•p1 - Y2•p2- V1•~ 8t - 8z 8z 

ap2 ay* ay* av2 ap2 
at = -Y1·~p1 + [Y2·-ax + azJ•p2 + V2· az 

met als randvoorwaarden: 

en 

2(X(O,t)-zX(t))•V(t)/Br(t) - V1(0,t)•p1(0,t) + 

+ V2(0,t)•p2(0,t)•V(t)/B (t) = 0 
r 

staat uitgebreid 

(3.6.5.1) 

(3.6.5.2) 

(3.6.5.3) 

2(Y(h,t)-zy(t)) + V1(h,t)•p1(h,t) - V2(h,t)•p2(h,t) = 0 (3.6.5.4) 

en beginvoorwaarden: 

p1(z,T) = p2(z.T) = 0 (3.6.5.5) 

Het geadjungeerde stelsel bestaat net als de oorspronkelijke 

systeemvergelijkingen uit twee eerste orde gekoppelde hyperbolische partiële 

differentiaalvergelijkingen. In tegenstelling tot de systeemvergelijkingen is 

het geadjungeerde stelsel lineair ten opzichte van de geadjungeerde variabelen 

pl(z,t) en p2(z,t). Een ander groot verschil komt tot uiting in het feit, dat 

de geadjungeerde vergelijkingen terug in de tijd zijn opgebouwd. 

Het geadjungeerde stelsel kan met behulp van dezelfde discretisatiemethode, 

als die bij de systeemvergelijkingen is toegepast, opgelost worden. 

De gradiënt kan vervolgens uit de volgende relatie bepaald worden: 

8L g = ~u(k),p,k) = (3.6.4.11) 

8Yl 8Y2 * =I I [-akPI(z,t) - -akP2(z,t)] [Y(z,t)-Y (z,t)] dzdt (3.6.5.6) 
. Q 
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3.6.6. DE DISCRETE CRADI~ 

Bij deze methode worden de discrete geadjungeerde toestandsvergelijkingen met 

bijbehorende begin- en randvoorwaarden direct uit de gediscretiseerde 

systeemvergelijkingen en de discrete functionaal afgeleid. De hieruit 

verkregen gradiënt wordt dus exact in discrete vorm bepaald in tegenstelling 

tot het voorgaande, waar de gradiënt exact in continue vorm bepaald werd. De 

afleiding van de discrete geadjungeerde toestandsvergelijkingen staat 

uitgebreid beschreven in Appendix C. 

Men neemt nu het discretisatierooster in beschouwing (fig. 3.2.1). De 

Y- en de X-fractie worden exact op de roosterpunten berekend. De overall 

stofoverdrachtscoëff. k moet echter in het midden van vier roosterpunten 
OV 

bepaald worden. Daarom wordt een kleine roostertransformatie uitgevoerd zoals 

deze in Appendix C beschreven is. 

De discrete functionaal ziet er dan als volgt uit: 

N 
F(k) At }; ( 

n 
- zy(n) ) + = YJ+l 

n:.O 
N 

At }; ( xn - zx(n) ) (3.6.6.1) 
n:.O 1 

waarbij het discretisatierooster uit N tijdintervallen en J plaatsintervallen 

bestaat. Hieruit ontstaat het volgende geadjungeerde stelsel: 

1 n n 1n+1 n+1 
At (P1 j + p1j+1 - p - p1 j+1) = j 

Y1 n 1n+1 n n+1 -z- (p1 . + p j + p1j+1 + p1j+1) 
J 

(3.6.6.2) 

Y2 n 2
n+1 n n+1 

+- (p2. + + p2j+1 + p2j+1) 2 J p j 

V1 n 1n+l n 1n+l) (p1 . + - p1 -- Az J p j j+1 p j+1 
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1 ( 2n 2n 2n+ 1 n+ 1 ) Xï P J + P J+1 - P j - P2j+1 = 

waarbij n=O, .... ,N+1 en j=1, .... j+l. 

De randvoorwaarden zijn: 

* 1 n+ 1. [- _1 _ Y.!_ + Y!. _ !!... (8Y )n+!. (Y._)n+! ] + 
P J+1 At Az 2 2 8X J+~ 8 J+! r 

* p2n+l•[- Y2 _ (-1 _ V2 _ g_(8Y )n+! )•(Y._)n+! ] 
J+l 2 At Az 2 8X J+! 8 J+! r 

en 
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(3.6.6.3) 

(3.6.6.4) 

(3.6.6.5) 



en beginvoorwaarden: 

P1N+l _ p2N+l = O 
j+l - j+l (3.6.6.6) 

De discrete gradiënt kan nu als volgt weergegeven worden: 

J 
I = }; 

J=l 

) ] } 

(3.6.6.7) 

Het is gemakkelijk in te zien, dat de discrete geadjungeerde 

toestandsvergelijkingen (3.6.6.2) en (3.6.6.3) niet equivalent zijn aan de 

continue geadjungeerde toestandsvergelijkingen (3.6.5.1) en (3.6.5.2), wanneer 

deze alsnog met behulp van de impliciete Wendroff-methode gediscretiseerd 

worden. Andersom redenerend; stel, dat het discrete stelsel verkregen is na 

Wendroff-discretisatie van een continue stelsel, dan zou het continue stelsel 

er als volgt uitgezien hebben: 

a~! = Y1•p1 - Y2•p2- V1· 8~! (3.6.6.8) 

(3.6.6.9) 

De discrete gradiënt behoort nauwkeuriger te zijn als de gediscretiseerde. 

Wanneer de discretisatie van de toestandsvariabelen (Y- en X-fractie) en de 

functionaal (voor het oplossen met behulp van de computer) vaststaat, dan is 

de discrete gradiënt exact de afgeleide van de discrete functionaal. Bij de 

gediscretiseerde gradiënt 

toestandsvariabelen en de 

echter, moet 

functionaal ook 

naast discretisatie van de 

nog het geadjungeerde stelsel 

gediscretiseerd worden. Deze extra discretisatieslag introduceert nog een 

extra discretisatiefout. Hierdoor is de gediscretiseerde gradiënt slechts ~ 

benadering vàn de afgeleide van de discrete functionaal. 
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3.7. DE MEETDATA 

Om een mathematisch model van een systeem zoveel mogelijk met het werkelijke 

systeem overeen te laten komen, moeten er metingen op reeds van te voren 

bepaalde locaties (de Y- en X-fractie aan de top en bodem v.d. kolom) aan het 

werkelijk systeem verricht worden. In ons geval is het systeem in 

werkelijkheid niet aanwezig en wordt de benodigde experimentele meetdata ook 

door het simulatiemodel gegenereerd. Voordeel van deze methode is wel, dat de 

nauwkeurigheid van de terugschatting direct te bepalen is, oftewel een 

foutenanalyse mogelijk is. 

Voor alle duidelijkheid wordt de output van het simulatiemodel nog 

steeds de meetdata genoemd, om deze niet te verwarren met de output van het 

simulatiemodel, die tijdens de optimalisatie gegenereerd wordt. 
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-4. DIMENSIONERINC 

In dit hoofdstuk wordt de dimensienering van het packad-bed destillatiesysteem 

samengevat. Deze gegevens zijn grotendeels afkomstig uit Perry's Chemica! 

Engineers Handbook. 

Kolomparameters 

grootheid omschrijving 

a effectief oppervlak 

A 

h 

doorsnede van de destillatiekolom 

hoogte van de destillatiekolom 

Debietparameters 

grootheid omschrijving 

b vloeistof hold-up exponent 

B setpoint bodemdebiet 

B setpoint bodem-refluxdebiet 
r 

CL vloeistof hold-up constante 

D setpoint topdebiet 

F voedingsdebiet 

L setpoint vloeistofdebiet 

L vloeistof referentiedebiet 
0 

M1 setpoint damp-holdup 

M setpoint vloeistof-holdup 
V 

V setpoint dampdebiet 

V damp referentiedebiet 
0 

Xf fractie lichte component in de voeding 
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waarde 

0.09 

1 

eenheid 

2/ 3 m m 

2 
m 

m 

waarde eenheid 

0.7 

2.5 molls 

2.5 mol/s 

0.064 

2.5 mol/s 

5 mol/s 

5 mol/s 

5 mol/s 

0.936 m3/m3 

0.064 m3/m3 

7.5 molls 

7.5 mol/s 

0.5 mol/mol 



Stofgrootheden 

grootheid omschrijving 

a verdelingscoëfficiënt 

stofconstante in de relatie van Onda 

stofconstante in de relatie van Onda 

dichtheid vloeistof 

dichtheid damp 

waarde eenheid 

2 

0.1059 -

0.1484-

50000 

50 

3 mollm 

3 mol/m 

Uit de bovenstaande dimensionering af te leiden relevante gegevens 

grootheid omschrijving 

vloeistof hold-up constante 

setp. stofoverdrachtscoëff. vloeistoffase 

setp. stofoverdrachtscoëff. dampfase 

stroomsnelheid vloeistof 

stroomsnelheid X-fractie 

stroomsnelheid Y-fractie 

setpoint rafluxverhouding 
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waarde eenheid 

0.0207 (mol/s)-0 ·7 

0.429 m/s 

0.434 m/s 

0.0174 m/s 

0.0174 m/s 

1. 78 m/s 

2 



5. DE MEETRESULTATEN VMf HET SIMULATIOODEL 

5.1. DE STATISCHE MEETRESULTATEN VAN HET SIMULATIEMODEL 

Wat kan er van het scheidingsvermogen van het packed-bed destillatiesysteem 

verwacht worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, neemt men eerst een 

schotel destillatiesysteem in beschouwing. De componenten van de te scheiden 

stof worden bij schoteldestillatie alleen boven de schotels uitgewisseld en 

niet continu over de hele lengte van de kolom. Wanneer het contact boven de 

schotel voldoende intensief is, zullen de damp en de vloeistof, die de schotel 

verlaten praktisch met elkaar in evenwicht zijn. De Y- en X-fractie, die de 

schotel verlaten krijgen de indices Yi en Xi. 

1 
y / 

y, ----- -

y,_ --- -- -

1~ ---
X. 1 y. 

1- 1 

! t 
i ---------------

! t 
X. y. 1 

1 1+ 

YY -
y~ - - - - I 

I 1 

'(' f 
I I I 

/t, I ., 
I I ' 

4 --------------- 0 

! 0 X I 

x4 
Fig. 5. 1. 1 Fig. 5.1.2 

Fig. 

Fig. 

5. 1. 1 Het 

5.2.2 Het 

Schoteldestillatiesysteem met de voeding in de verdamper. 

McCabe-Thiele diagram voor het packed destillatiesysteem. 
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Neemt men de stationaire toestand in beschouwing, dan geldt voor elke schotel 

de volgende balans: 

Aan de top van de kolom gelden de volgende balansen: 

V = L + D 

VY. =LX. 1 + DXd 
1 1-

Als de rafluxverhouding als volgt gedefiniërd wordt: 

(5.1.1) 

(5.1.2) 

(5.1.3) 

L 
R = 0 (5.1.4) 

dan volgt uit vlg. (5.1.2), (5.1.4) in (5.1.3): 

Vgl. (5.1.5) stelt de z.g. werklijn voor, die samen met de evenwichtslijn het 

McCabe-Thiele-diagram vormt, waaruit de samenstellingen van de damp en 

vloeistof op elke schotel af te leiden zijn. Het aantal schotels, dat voor een 

bepaalde scheiding noodzakelijk is, is gelijk aan het aantal benodigde 

trappen, om van de top-fractie naar de bodem-fractie te komen. 

Het continue packad-bed destillatiesysteem kan nu met behulp van het 

McCabe-Thiele-diagram vergeleken worden met een schotel destillatiesysteem. In 

fig. 5.1.2 is het McCabe-Thiele-diagram weergegeven. Uit het diagram is af te 

leiden, dat de toename van de Y- en X-fractie bovenin de kolom sterker zal 

zijn, dan onderin de kolom het geval is. 

Het is wellicht mogelijk om met behulp van de systeemvergelijkingen 

het verloop van de Y- en X-fractie over de hoogte van de kolom analytisch te 

bepalen zonder gebruikmaking van de computer. 

- 36-



Het packed-bed destillatiesysteem in de stationaire toestand wordt 

beschreven aan de hand van de volgende systeemvergelijkingen: 

8Y * - V-- = C k aAM (Y-Y ) 8z V OV V 

ax * L-- = - C k aAM (Y-Y ) 8z V OV V 

(5.1.6) 

(5. 1.7) 

Het damp- en vloeistofdebiet is constant over de tijd en over de hoogte van de 

kolom. De Y- en X-fractie is nu alleen plaatsafhankelijk. Voor een analytische 

oplossing van de systeemvergelijkingen dient men het verloop te kennen van de 

stofoverdrachtscoëff. k (z). ov * Dit geldt ook voor de term (Y-Y ). Beide 

grootheden worden samengebracht over de functie g(z): 

* C k aAM (Y-Y ) = - g(z) 
V OV V 

waarbij g(z) elke willekeurige functie kan zijn. Hieruit volgt: 

8Y 8Y v8z = g(z) en Laz = g(z) 

a Integratie over z van (5.1.9) levert met ~G(z)+E) = g(z): 

1 
Y(z) = v·G(z) 

1 
X(z) = ["G(z) 

Toepassen van de randvoorwaarde voor de bodem van de kolom: 

Y(O) 
8r F = y--X(O)+ v·Xf = B•X(O) + F 

waarbij B = Br/V en F = F•Xf/V geeft: 

1 
Y(O) = y•G(O) + Ey = B•X(O) + F 

1 
X(O) = CG(O) + Ex 

waaruit volgt: 
. B 1 

Ey = G(O)•([ - y) + B•Ex + F 
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(5.1.8) 

(5.1.9) 

(5.1.10) 

(5.1.11) 

(5.1.12) 

(5.1.13) 

(5.1.14) 

(5.1.13) 



Na elimimatie van Ey ontstaat het volgende stelsel vergelijkingen: 

1 8 1 
Y(z) = y•G(z) + G(O)•([- y) + 8•Ex + F 

1 
X(z) = ["G(z) + Ex 

Na toepassing van de randvoorwaarde voor de top van de kolom: 

Y(h) = X(h) 

volgt uit vergelijking (5.1.14) en (5.1.15): 

1 1 8 1 
cv - [)c(h) + er - v)c(o) + F 

Ex = 1 - 8 ) 

(5.1.14) 

(5. 1. 15) 

(5. 1. 16) 

(5. 1. 17) 

Bij randobservatie zijn in principe bekend: Y(h),Y(O),X(h),X(O). Het is 

mogelijk een eenduidig verband tussen deze fracties te krijgen. Hierbij wordt 

uit vergelijking (5. 1. 14) voor z=h en vergelijking (5. 1.15) voor z:O, EX 

geëlimineerd, welke in de volgende relatie resulteert: 

G(h) - G(O) = V(Y(h) - Y(O)) (5.1.18) 

Substitutie van EX in vergelijking (5.1.15) levert de relatie tussen 

X(h) en Xf: 

B 
G(h) - G(O) = F(X(h) - X(0))/(1 - Lr) (5.1.19) 

Eliminatie van (G(h) - G(O)) uit vergelijking (5.1.18) en (5.1.19) levert de 

eenduidige relatie voor de randobservatie : 

(5.1.20) 

wat niets anders is als een uitdrukking voor de bahoudswet voor de in- en 

uitgaande fracties: 

(5.1.21) 
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Fig. 5.1.3 Het verloop van deY- en X-fractie over de hoogte van de kolom. 
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0.6 
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h 

Fig. 5.1.4 Het verloop van deY- en X-fractie over de hoogte van de kolom, 

m =1. 
V 
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Onder de huidige omstandigheden is het kennel ijk wel moge! ijk een eenduidig 

verband voor (C(h)-C(O)) af te leiden, maar het verloop van g(z) over de 

hoogte van de kolom blijft nog onbepaald. 

Het is waarschijnlijk zeer lastig, zo niet onmogelijk, op deze manier 

het ver loop van de Y- en X-fractie over de hoogte van de kolom te bepalen. 

Daarom wordt gebruik gemaakt van het simulatieprogramma. Het verloop van de Y

en X-fractie over de hoogte van de kolom verkregen uit het simulatieprogramma 

wordt weergegeven in fig. 5.1.3 en 5.1.4. In fig. 5.1.4. wordt de relatie 

(3.3.2) voor m benaderd door één. Met behulp van het McCabe-Thiele-diagram 
V 

kon dit verloop reeds voorspeld worden. De toename van de Y- en X-fractie is 

het sterkst bovenin de kolom. Uit het diagram is af te leiden, dat het 

packed-bed destillatiesysteem overeen komt met een ideaal schotel 

destillatiesysteem bestaande uit vier schotels. De fracties aan de top en 

bodem van de kolom voldoen aan de bahoudswet (5.1.20) of (5.1.21). De 

stabiliteit van het discretisatieschema is gebleken na opeenvolgende 

intervalhalveringen in resp. de tijd en de plaats. De numerieke waarden bleken 

naar een eindwaarde te convergeren. 

5.2. DE DYNAMISCHE MEETRESULTATEN VAN HET SIMULATIEMODEL 

5.2.1. DE EXPERIMENTELE OPZET: DE MEETDATA 

De te identificeren parameter k is in principe zowel variabel over de tijd 
OV 

als over de hoogte van de kolom. De metingen aan het destillatiesysteem zijn 

in twee series onder te verdelen. 

Bij de eerste serie metingen is k (t) alleen maar variabel over de ov 
tijd. In relatie (3. 3. 2) wordt m benaderd door één. Tevens treden er geen 

V 

variaties op in het vloeistofdebiet. Bij de 

tweede serie metingen varieert k (z,t) zowel over de tijd als over de hoogte ov 
van de kolom. 

Zoals uit het voorgaande reeds gebleken is, wordt randobservatie 

toegepast en betreffen de metingen de Y- en X-fractie aan de top en bodem van 
' 

de packed-bed destillatiekolom. 
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De metingen strekken zich uit over een tijdsbestek van 100 sekonden, 

wat ongeveer overeenkomt met de tijdsconstante van de traagste stapresponsie, 

n.l. die van de X-fractie. Het simulatiemodel maakt gebruik van een 

discretisatierooster van 100 tijdstappen en 5 plaatsstappen (N=100,J=5). 

De begintoestand in het simulatiemodel is de stationaire toestand 

beschreven in de vorige paragraaf. Op tijdstip t:O verloopt deY- en X-fractie 

over de hoogte van de kolom zoals aangegeven is in fig. 5.1.3 of fig 5.1.4. In 

fig. 5.1.4 is m door één benaderd. Uitgaande van deze stationaire toestand 
V 

worden over de tijd variaties in de debieten aangebracht. 

Naderhand wordt witte ruis over de metingen gesuperponeerd. Beide 

series metingen worden in de nu volgende paragrafen nader beschreven. 

5.2.2. k VARIABEL OVER DE TIJD 
09 

Gedurende de 100 sekonden durende meting is het dampdebiet onderhevig aan een 

sinusvormige variatie over de tijd met een frequentie van 0.01 Herz en 

amplitude van 2 mol/s. Uit (3.3.1) volgt, dat de variatie in k (t) dan bij ov 
benadering ook sinusvormig is met dezelfde frequentie en amplitude van 

ongeveer 0.05 mis. m Wordt gedurende deze metingen door één benaderd. In fig. 
V 

5.2.2 zijn de resultaten van de metingen weergegeven. 

Later zal aan de hand van deze meetresultaten parameteridentificatie 

over de tijd verricht worden. 

5.2.3. k VARIABEL OVER DE TIJD EN DE PLAATS ov 

Gedurende de 100 sekonden durende meting wordt een stap van 2 mol/s aan de top 

van de kolom op het vloeistofdebiet gezet. Uit (3.3.1) volgt, dat k (z,t) dan ov 
ongeveer het zelfde gedrag over de tijd en plaats als het vloeistofdebiet zal 

vertonen. De grootte van de stap is van de orde 0.05 mis. Het aantal 

meetpunten zal uitgebreid worden zodat niet alleen aan de top en bodem van de 

kolom metingen verricht worden. Vooral de identificatie over de plaats van 

k (z.t) heeft hierbij baat. In fig. 5.2.3 is het resultaat van de meting ov 
weergegeven. Voor d~ zekerheid worden alle metingen in acht decimalen 

nauwkeurig verricht. Ook hier is de stabiliteit van de computersimulatie 

onderzocht door achtereenvolgende intervalhalveringen uit te voeren over de 

tijd en over de plaats. 

- 41 -



0.8 

0.6 

0.'4 

0 2 

o.o 

+YOUT CICOUT 

--------... ---- ~~ 
---~-- ~Ar~-

----·-----~----

------·------·-----~-----~-----·------·-

0 20 40 

TIME 

60 10 

Fig. 5.2.2 Het verloop van de Y- en X-fractie aan de top en de bodem van de 

kolom gedurende 100 sekonden, waarbij een sinusvormige variatie van 

0.01 Herz op het dampdebiet is gezet; m =1. 
V 
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Fig. 5.2.3 Het verloop van de Y- en X-fractie aan de top en bodem van de 

kolom gedurende 100 sekonden, waarbij een stap aan de top van de 

kolom op het vloeistofdebiet is gezet; m~l. 
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6. DE PARAMETERIDENTIFICATIE 

behandelen de resultaten van de De nu volgende paragrafen 

parameteridentificatie, waarbij de te identificeren parameter k hetzij ov 
variabel is over de tijd, hetzij variabel is over de tijd en de plaats. De 

identificatie strekt zich uit over de gehele meetperiode van 100 sekonden. 

Het is hier terecht nog een keer op het verschil tussen identificatie 

en optimalisatie te wijzen. De parameter k (z,t) moet geïdentificeerd worden ov 
over de tijd en over de plaats. De identificatie wordt verricht door middel 

van optimalisatie van een functionaal aan de hand van de sturing 

k
0
v(l :Js,l :Ns). Deze uiteindelijke optimale sturing k (l:js,l:Ns) ov 

representeert dus niets anders dan de geïdentificeerde parameter. In het 

vervolg zal dus na optimalisatie niet gesproken worden over de 

geïdentificeerde parameter 

k (l:Js,l:Ns). ov 

k (z,t), ov maar over de optimale sturing 

Om het resultaat van de identificatie 2-dimensionaal te kunnen 

illustreren, wordt het verloop van de optimale sturing k
0
v(l:Js,l:Ns) 

(genaamd: opt) samen met de werkelijke k (z,t) (genaamd: sim) over de tijd ov 
weergegeven voor z=O, z=~h en z=h. Eventeel kan het verloop van de optimale 

sturing ook over de lengte van de kolom weergegeven worden op een vast 

tijdstip. 

6.1. PROBLEMEN BIJ DE PARAMETERIDENTIFICATIE. 

6.1.1. DE COMPUTERCAPACITEIT 

Bij de simulatie en optimalisatie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 

computer. Tot oktober 1989 was dat een VAX-730 en daarna werd deze vervangen 

door een VAX-2000. Hoewel dit minder voor de VAX-2000 geldt, moet men rekening 

blijven houden met een beperkte geheugen- en rekencapaciteit. De 

optimalisatieprogrammatuur neemt daarentegen een steeds grotere omvang aan. 

Vooral bij <;Ie numerieke bepaling van de gradiënt komt de beperkte 

rekencapaciteit tot uiting. Bij een sturing bestaande uit Js tijd- en Ns 

plaatsintervallen moet het simulatieprogramma 2•Js•Ns keer doorlopen worden. 

De VAX-730 had hiervoor een onacceptabele lange rekentijd nodig. 
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De optimalisatieprogranunatuur maakt gebruik van vele reken-arrays. 

Deze moeten vanwege de beperkte geheugenruimte niet te groot zijn. 

6.1.2. DE COMPUTERSIMULATIE 

Bij het implementeren van het simulatiemodel van het destillatiesysteem wordt 

gebruik gemaakt van numerieke methoden (zie paragraaf 3.2). Het oplossen van 

partiële differentiaalvergelijkingen met gebruik van numerieke methoden 

brengt, ongeacht het type discretisatieschema (impliciet of expliciet), 

oscillaties met zich mee wanneer er stapvormige (discontinue) verstoringen 

worden aangebracht. Deze oscillaties zijn evenredig met de grootte van die 

verstoring. 

Tijdens de optimalisatie kunnen deze oscillaties grote problemen 

veroorzaken, zoals later zal blijken. 

6.1.3. DE CONDITIE VAN HET IDENTIFICATIEPROBLEEM 

In de volgende paragrafen zal identificatie verricht worden naar het sinus- of 

stapvormige verloop van k . Deze identificatie gebeurt aan de hand van de ov 
gemeten Y- en X-fractie. De variaties in k bedragen met de huidige 

ov 
dimensienering ongeveer 0.05 mis en zullen in de praktijk van dezelfde orde 

zijn. Het identificatieprobleem is zeer slecht geconditioneerd, daar deze 

variatie in k slechts een variatie in de Y- en X-fractie teweeg brengt van ov 
ongeveer 0.2 (!) procent, overeenkomend met ongeveer 0.001 mol/mol. Ter 

vergelijking; het bereik van de fracties is 0.0 - 1.0 mol/mol. Om die reden 

worden de metingen (het opslaan van de resultaten uit het simulatieprogramrna) 

verricht in 8 decimalen. Als de oscillaties, beschreven in de vorige 

paragraaf, dit percentage overschrijden, zal identificatie vrijwel niet meer 

mogelijk zijn. 

6.2. k VARIABEL OVER DE TIJD ov 

Het simulatiemodel maakt gebruik van een discretisatierooster van 100 

tijdintervallen en 5 plaatsintervallen (N=100.J=5). De te identificeren 

parameter k (t) zal gediscretiseerd worden in 50 tijdstappen (Js=l,Ns=50). 
ov 

Geoptimaliseerd wordt met gebruikmaking van de sturing k (1,1:50). 
OV 
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De identificatie wordt verricht aan de hand van de in paragraaf 5.2.2 

verkregen metingen waarin k (t) alleen maar varieerde over de tijd en m door 
~ V 

één werd benaderd. 

De gradiënt wordt analytisch bepaald, zowel gediscretiseerd als 

discreet (Zie paragraaf 3.6.5 en 3.6.6). 

Als convergentiecriterium voor de optimalisatie wordt (zie paragraaf 

3.6.3.6) sg:::6 en AF=1E-6 gehanteerd. Experimenteel blijkt de sturing dan zo 

goed als uitgeconvergeerd te zijn naar z'n eindwaarde. 

Fig. 6.2.1.a geeft de optimale sturing k (1,1:50) (opt) weer, ov 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de gediscretiseerde gradiënt. Fig. 6.2.2.a 

geeft het ver loop van k ( 1, 1: 50) ( opt) weer, maar dit keer bepaald met 
OV 

gebruikmaking van de discrete gradiënt. Ter vergelijking zijn in beide en de 

hierna volgende figuren het werkelijke verloop van k (t) (sim) over de tijd ov 
weergegeven. 

Opvallend is dat optimalisatie met behulp van de gediscretiseerde 

gradiënt in de beste sturing resulteert. 

Aan de hand van de al eerder genoemde convergentiecriteria bedraagt 

het aantal iteratieslagen ongeveer 40. Het maakt voor het verkrijgen van dit 

resultaat niet uit, van welke startwaarde voor sturing gebruikt is gemaakt. 

Een "slechte" startwaarde veroorzaakt alleen een lichte stijging van het 

aantal iteratieslagen. Het is dan ook opvallend, dat de de sturing het snelst 

convergeert gedurende de eerste 10 iteratieslagen. 

Tijdens de optimalisatie moet regelmatig naar de numerieke gradiënt 

teruggegrepen worden. Dit teruggrijpen naar de numerieke gradiënt gebeurt 

frequenter bij de discrete gradiënt dan bij de gediscretiseerde gradiënt. 

Hieruit concludeert men, dat de gradiënten in beide gevallen niet altijd goed 

bepaald worden, wat het sterkst geldt voor de discrete gradiënt. Hiervoor is 

een verklaring te geven. 

Gedurende het itereren worden allerlei mogelijke sturingen 

k (1,1:50) in het simulatiemodel gesubstitueerd. Deze kunnen ver afwijken van ov 
de optimale sturing (die overeenkomt met de werkelijke k (z,t)). De ov 
begintoestand in het simulatiemodel is de stationaire toestand (zie fig. 

5. 1. 4), waarbij de overall stofoverdrachtscoëff. k ( t) een constante ov cons 
waarde heeft. Indien een willekeurige sturing in het simulatiemodel 

gesubstitueerd wordt, die totaal niet overeenkomt met die k ( t)' kan deze ov cons 
sturing als een stap in de discrete systeemvergelijkingen beschouwd worden. 
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Deze stap kan grote oscillaties in de hieruit berekende Y- en X-fractie aan de 

top en bodem van de kolom teweeg brengen, waardoor deze nauwelijks meer 

realistisch zijn. Daar beide analytische gradiënten uit deze berekende Y- en 

X-fractie bepaald worden, kunnen afwijkende resultaten voor de Y-en X-fractie 

resulteren in een slechte gradiëntbepaling. In fig. 6.2.3 zijn dergelijke 

oscillaties geïllustreerd, veroorzaakt door een stap in de sturing 

(i) 
(k (1,1:50)=0.17m/s, k ( )=0.2158m/s). ov ov const 

•Lh.a." 
O)()Ul 

0 • ---·------·-_ .. _____ .,....--
I -----4-----I,'V...----....-

0. 75 

0 6 

0. 70 

0 • 

-~-----·------·-
t\," .... --- -o- -----·----- ---- o. 65 

0 ~ 

0 0 "r-------~------~------~------r-----~ 0. 60 -r-------~-------.--------r--------r-------
~0 •a 10 

20 •o '0 10 

Til'!: 
TIME 

Fig. 6.2.3 De invloed van een stapvormige verstoring op het verloop van de Y

en X-fractie. 

Hoe moet dit probleem aangepakt worden? Het packad-bed 

destillatiesysteem is een systeem waarin geen discontinuïteiten in voorkomen. 

Beschouw nu de Y-fractie op een willekeurige hoogte in de kolom en op een 

willekeurig tijdstip Y(z,t) met 0 < z <hen t < t < t . Dan zal Y(z+óz,t) en 
o e 

Y(z,t+ót) bij kleine verandering óz en ót maar een kleine verandering vertonen 

ten opzichte van Y(z,t). Hetzelfde geldt voor de X-fractie. 

Nemen we het discretisatierooster voor de Y- en X-fractievergelijking 

(fig. 3.2.1) in beschouwing, dan volgt uit het bovenstaande betoog, dat in het 

discretisatierooster een filter toegepast mag worden over de roosterpunten, 

mits deze niet te ver van elkaar af liggen. 
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De filter zal alleen in de tijdrichting toegepast worden. Aan de 

voorwaarde dat de plaatsintervallen öz klein moeten zijn, is bij de huidige 

dimensionering niet voldaan. Bovendien wordt bij de invoering van een filter 

in de plaatsrichting niet meer aan de randvoorwaarden voldaan. Er zal een 

3-puntsfilter over de roosterpunten in de tijdrichting toegepast worden. 

1 n-1 n n+1 N j,n+1 j+1,n+1 

j j+~.n+! I I I I I I I 
j+1 

j-1 

4Y(j,n) = 2Y(j,n)+Y(j,n-1)+Y(j,n+1) j,n j+1,n 

Fig. 6.2.5.a De 3-puntsfilter. Fig. 6.2.5.b Het rooster voor de gradiënt. 

Fig. 6.2.1.b en 6.2.2.b geven de optimale sturing k (1,1:50) weer, ov 
waarbij in het simulatieprogramma een 3-puntsfilter over de roosterpunten in 

de tijdrichting is toegepast. De Y- en X-fractie zullen nu minder oscillaties 

vertonen, wat de analytische gradiëntbepaling ten goede zal komen. In fig. 

6.2.1. b wordt gebruik gemaakt van de gediscretiseerde gradiënt en in fig. 

6.2.2.b van de discrete gradiënt. 

De optimale sturing k (1.1:50) werd met behulp van de 
ov 

gediscretiseerde gradiënt in slechts 15 iteraties berekend en er werd niet 

meer teruggegrepen naar de numerieke gradiënt. In het discrete geval werd 

tijdens de optimalisatie wel af en toe teruggegrepen naar de numerieke 

gradiënt, maar in veel mindere mate dan bij beide optimalisaties zonder 

toepassing van de 3-punts filter het geval was. Uit de figuren is af te 

leiden, dat de optimalisaties met toepassing van de 3-puntsfilter over de tijd 

het best verlopen. 

Tegen de verwachting in resulteert het gebruik van de 

gediscretiseerde gradiënt in een betere optimale sturing, dan bij de discrete 

gradiënt het geval is. Hiervoor is achteraf een verklaring te geven. 
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Op het eerste gezicht zou namelijk verwacht worden, dat de discrete 

gradiënt in de beste optimale sturing resulteert (zie paragraaf 3.6.6). Eerder 

is echter gesteld, dat de computersimulatie oscillaties introduceert. De fout 

veroorzaakt door de oscillaties blijkt veel groter te zijn, dan de fout 

veroorzaakt door de discretisatie. De discrete gradiënt wordt exact in het 

midden van vier roosterpunten namelijk in punt (j+!,n+!) (zie fig. 6.2.5.b) 

berekend. In het gediscretiseerde geval wordt de gradiënt in elk roosterpunt 

afzonderlijk berekend. Omdat de gradiënt berekend hoort te worden in het 

midden van de vier roosterpunten (j+!,n+!), zal daarna een 

Wendroff-discretisatie moeten plaatsvinden. Deze Wendroff-discretisatie kan 

beschouwd worden als een extra 2-puntsfilter over het discretisatierooster in 

zowel de tijd- als de plaatsrichting, waardoor oscillaties opnieuw worden 

uitgefilterd. 

Geconcludeerd kan worden, dat de optimalisatie het beste met 

gebruikmaking van de gediscretiseerde gradiënt kan plaatsvinden met toepassing 

van een (3-punts) filter over het simulatierooster in de tijd-richting. 

Er zijn ook metingen verricht, waar witte ruis in voorkomt. Dit houdt 

in, dat witte ruis is gesuperponeerd over de gemeten Y- en X-fractie aan de 

top en bodem van de kolom. In fig. 6.2.3 en 6.2.4 is de optimale sturing 

k (1.1:50) weergegeven waarbij de gemiddelde signaal/ruisverhouding in deY-ov 
en X-fractie resp. 2% en 0.02% bedraagt. Hieruit blijkt weer de zeer slechte 

conditie van het probleem. Een zeer kleine signaal/ruisverhouding kan de hele 

identificatie reeds onmogelijk maken. 
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Fig. 6.2.1.a en 6.2.2.a k (1,1:50) over de tijd. 
OV 

Fig. 6.2.1.b en 6.2.2.b k (1,1:50) over de tijd met 3-puntsfilter. 
OV 

Fig. 6.2.4 en 6.2.5 k (1,1:50) over de tijd; gediscretiseerde gradiënt met 
ov 

3-puntsfilter en witte ruis over de metingen van resp. 2% en 0.02%. 
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6.3. k
09 

VARIABEL OVER DE TIJD EN OVER DE HOOGTE VAN DE KOLOM 

Het simulatiemodel maakt gebruik van een discretisatierooster van 5 

plaatsstappen en 100 tijdstappen (J=5,N=100). De te identificeren parameter 

k
0
v(z,t) zal in 5 plaatsstappen en 10 tijdstappen (Js::S,Ns=10) gediscreticeerd 

worden. De optimalisatie wordt nu verricht aan de hand van de sturing 

k (1:5,1:10). ov 
De gradiënt wordt net als in de voorafgaande paragraaf analytisch 

bepaald. Gebruik wordt gemaakt van de gediscretiseerde gradiënt met toepassing 

van de 3-puntsfil ter over de roosterpunten van de Y- en X-fractie in de 

tijdrichting. 

Als convergentiecriterium voor de optimalisatie wordt weer sg::6 en 

AF=1E-6 gehanteerd, waarna de sturing zo goed als uitgeconvergeerd is. 

k (z,t) Varieert over de hoogte van de kolom door: ov 
zijn afhankelijkheid van het vloeistofdebiet L volgens relatie (3.3.1): 

1 1 mv 
kC" = i('"C + i('"C 

OV V V V 1 1 
(3.3.1) 

waarbij: 

kl = C2•(f )0.66 (3.3.4) 
0 

zijn afhankelijkheid van deY- en X-fractie volgens relatie (3.3.2): 

m 
V = 

y - y* 

x* - x 
In de vorige paragraaf werd relatie (3.3.2) benaderd door 

benadering is hier ook eventueel mogelijk, waardoor k (z,t) dan ov 

(3.3.2) 

m =1. Deze 
V 

nog slechts 

over de hoogte van de kolom varieert ten gevolge van veranderingen in het 

vloeistofdebiet. In sommige gevallen blijkt de identificatie onder deze 

omstandigheden beter te verlopen, zoals verderop in dit hoofdstuk nog zal 

blijken. 

6.3.1. RANDOBSERVATIE 

Begonnen wordt k (z,t) te identificeren aan de hand van randobservatie. De 
ov 

plaatsafhankelijkheid, van k (z,t) geeft echter grote problemen bij de 
OV 

identificatie. 
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k
0
v(z,t) Is in principe onbekend en zodoende kan bij de optimalisatie 

de sturing k (1:5,1:10) in de eerste iteratieslag zeer ver van de werkelijke ov 
k (z,t) afwijken. Indien dit het geval is, convergeert k (1:5,1:10) zeer 

OV OV 

slecht naar de optimale sturing en vraagt onacceptabele lange rekentijden. 

Fig. 6.3.l.l.a en b geven het tussenresultaat van de optimalisatie na 30 

iteratieslagen weer. De startwaarde van de sturing k (1:5,1:10) bedroeg 0.01 
OV 

mis. 

41COG SJM 

r·-·•--, 
I I 

! \ 
I 
I 

•rOG r•T 

i-·----, 
I i 

0. 3 i._, __ ., 0 3 
I i 

i 

- -::-. :-:1 ....•.......... t~~J~·~.,~'~'~'~'~.:::.~:.:.~~-~~~~=~~~~- ....... 
l---·-·-

0. 2 

0 ' 

.._ ____ , 

0 ~ -··-----l---·------------·---· 

0 ' 

-------' 

i 
i 
i 

~-~ .-: =t_~--~~~=~~;-~~::;.:=;~.:_-~ 

0 0 "r-----r--------,-----,------.-----' 0 0 ·....-----...-------,----,-----,.------' 
zo •o 
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Fig. 6.3.1.1.a en b 

iO ID zo •o iO 

k (1:5,1:10) Aan de top resp. bodem v.d. kolom na 30 ov 
iteratieslagen. 

ID 

Verderop in dit hoofdstuk zal duidelijk worden, waarom deze sturing zo slecht 

convergeert. 

Het probleem lost men op door k (z.t) eerst constant over de hoogte ov 
van de kolom te veronderstellen en vervolgens deze k' (t) te identificeren 

OV 

over de tijd. Deze identificatie is equivalent aan de identificaties 

uitgevoerd in paragraaf 6.2 en verloopt zonder problemen. Het komt er op neer, 

dat de optimalisatiebibliotheek twee keer wordt aangeroepen met resp. de 

sturingenk (1,1:10) enk (1:5,1:10). ov ov 
Het resultaat van de identificatie van k' (t) als benadering voor ov 

k (z,t) is de optimale sturing k (1.1:10) weergegeven in fig. 6.3.1.2 en ov ov 
6.3.1.3.a t/m c. De,·sturing convergeert in dit geval naar een "gemiddelde" 

waarde van k (z.t) over de hoogte van de kolom. ov 
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Daarna kan begonnen worden met de identificatie over de hoogte van de 

kolom en tevens over de tijd, waarbij de optimale k (1.1:10) de startwaarde 
ov 

is voor de optimalisatie met sturing k (1:5,1:10). Fig 6.3.1.4.a t/m c geven ov 
de optimale sturing weer. De identificatie over de hoogte van de kolom 

verloopt moeizaam omdat alleen maar aan de top en bodem van de kolom metingen 

verricht worden (randobservatie). 

Een intuïtieve poging om de identificatie te vergemakkelijken door 

geen variaties meer op het damp- en vloeistofdebiet aan te brengen, zodat 

k (z,t) constant over de tijd is, heeft geen resultaat. De verkregen optimale ov 
sturing wordt in Fig. 6.3.1.5 a t/m c weergegeven. Bij een stap in het 

vloeistofdebiet kwam de trend in de sturing k (1:5,1:10) nog redelijk overeen 
OV 

met de trend in k (z. t). maar bij constante debieten is dat helemaal niet ov 
meer het geval. 

Deze slechte identificatie is een gevolg van de irreversibiliteit van 

het identificatieproces. 

6.3.2. IRREVERSIBILITEIT VAN HET IDENTIFICATIEPROCES 

Tot nu toe is gebleken, dat parameteridentificatie over de hoogte van de kolom 

bij enkel randobservatie zeer moeizaam verloopt. Men moet zich dan afvragen of 

het eigenlijk wel mogelijk is, om aan de hand van de meetdata aan de uiteinden 

van de kolom. identificatie te verrichten op totaal andere lokaties. Men 

vraagt zich dus af of het identificatieproces reversibel is. 

Als bij bepaalde randwaarden de parameterwaarden over de kolom 

eenduidig bepaald zijn en als voor bepaalde parameterwaarden over de kolom de 

randwaarden eenduidig bepaald zijn, dan kan men van een reversibel 

identificatieproces spreken. Indien dit niet het geval is, is het 

identificatieproces 

(ir)reversibiliteit 

destillatiesysteem. 

irreversibel. 

van het 

Hieronder volgt een beschouwing over de 

identificatieproces in het packad-bed 

Voor de stationaire toestand kan bewezen worden, dat de overall 

stofoverdrachtscoëff. k (z) bij enkel randobservatie niet exact als functie 
OV 

van de plaats bepaald kan worden. Hiervoor wordt teruggegrepen naar paragraaf 

5.1. Hierin 1s gesteld: 

(5.1.8) 
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dus als g(z) eenduidig bepaald is, is k (z) ook eenduidig bepaald. Stel, men og 
meet aan de top en bodem van de kolom de Y- en X-fractie. De gemeten waarden 

zullen aan de bahoudswet (5. 1.20) of (5. 1.21) voldoen. Indien men deze 

metingen verricht heeft, is de relatie (G(h) - G(O)) eenduidig bepaald (zie 

vgl. 5.1.18 of 5.1.19). Hieruit volgt, dat G(h) en G(O) zelf niet eenduidig 

bepaald zijn. Stel: 

(6.3.2.1) 

dan worden de coëfficiënten van g(z) bepaald door de volgende relatie: 

G(O) = 0 (6.3.2.2) 

(6.3.2.3) 

G(O) = 0 komt voort uit de keuze van het coördinatenstelsel, maar G(O) hoeft 

in principe niet gelijk aan nul te zijn. Dit feit bëinvloed het bewijs echter 

niet. Doordat G(O) gelijk aan nul is, heeft G(h) ook een vaste waarde. Wat 

overblijft is (in dit geval) één vergelijking (vgl. 6.3.2.3) met in principe 

oneindig veel onbekende coëfficiënten a0 ,a
1 
.. enz. De coëfficiënten van g(z) 

zijn afzonderlijk dus niet eenduidig bepaald. Voor de stofoverdrachtscoëff. 

k (z) geldt: 
OV 

dus is k (z) niet eenduidig als functie van de plaats bepaald. ov 

(6.3.2.4) 

Bovenstaande theorie is ook nog experimenteel bevestigd. Fig. 

6.3.2.l.a en b geven het verloop van deY- en X-fractie weer over de hoogte 

van de kolom, waarbij k een constante waarde had (k :0.1726). Fig. ov ov 
6.3.2.2.a en b geven het verloop van de Y- en X-fractie weer over de hoogte 

van de kolom, waarbij k (z) over de hoogte van de kolom varieert (Fig. ov 
6.3.2.3). De Y- en X-fractie aan de top en de bodem van de kolom zijn aan 

elkaar gelijk bij totaal verschillende stofoverdrachtscoëfficiënten. 
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In paragraaf 5.1 is afgeleid: 

1 8 1 
Y(z) = y·G(z) + G(O)·([- y) + B·Ex + F 

1 
X(z) = c·G(z) + EX 

waarbij: EX= f(G(h),G(O)). 

(5.1.14) 

(5.1. 15) 

Men kan uit dit stelsel afleiden, dat als Y(z
1

) bepaald is met 0 < z
1 

< h, 

hierdoor G(z1) (5. 1. 14) en X(z1) (5.1. 15) ook bepaald zijn (G(O) = 0). Stel 

dat men, naast de twee observatiepunten aan de top- en bodem van de kolom, een 

nieuw observatiepunt in het midden van de kolom toevoegt. Men meet 

bijvoorbeeld Y(~h). Het is overbodig tevens X(~h) te bepalen, daar deze reeds 

eenduidig is. Nu is G(~h) eenduidig bepaald, welke een uitspraak doet over 

g(z) via de relatie: 

C(~h) 
!h 

= f g(z) dz 
0 

(6.3.2.5) 

Men ziet nu, dat g(z) met 0 < z < ~h. daarentegen niet eenduidig bepaald is. 

g(~h) Is pas eenduidig bepaald, als g(z) over het hele traject 0 tot ~h 

eenduidig bepaald is, wat alleen maar realiseerbaar is met oneindig veel 

observatiepunten. Het voorgaande is nog eens aan de hand van fig. 6.3.2.1 

gefllustreerd. Geconcludeerd kan worden, dat het identificatieproces in het 

packed-bed destillatiesysteem voor het stationaire geval irreversibel is. 

het opp. is eenduidig 

0 h 0 

g(zl) 

opp. 1 is 

eenduidig 

opp. 2 is 

eenduidig 

Fig. 6.3.2.1. C(z) met O<z<h is eenduidig bepaald, maar niet g(z). 
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6.3.3. VARIATIES OP HET VLOEISTOFDEBIET 

Uit de irreversibiliteits-theorie volgt, dat het aanbrengen van variaties op 

het vloeistofdebiet mogelijk de reversibiliteit van het identificatieproces 

verhoogt. Tijdens de voorafgaande identificaties is reeds stap op het 

vloeistofdebiet gezet. Wat extremer is het aanbrengen van een sinusvormige 

variatie op het vloeistofdebiet van 0.01 Herz aan de top van de kolom in de 

hoop de reversibileit en dus de identificatie te verbeteren . 

Helaas boekt deze methode weinig vooruitgang. In fig. 6.3.3.1 a t/m c 

zijn de resultaten weergegeven. Het is merkwaardig, dat de afwijkingen aan het 

einde van de identificatieperiode het grootst zijn. Hiervoor is m.b.v. de 

hyperbolische karakteristieken-theorie een plausibele verklaring te geven. 

6.3.-t. DE INVLOED VAN DE HYPERBOLISCHE KARAKTERISTIEKEN OP DE FUNCTIONAAL 

In paragraaf 2.3 zijn de karakteristieke vergelijkingen van de Y- en X-fractie 

opgesteld: 

(óz) 1 J1 = AC M • ót (2.3.2) 
V V 

(óz) 
ót = _ 1 L (1-b) 

AC1Cm 
(2.3.3) 

Deze zijn in fig. 6.3.4.1 weergegeven voor de setpointwaarden. Hieruit is af 

te leiden, dat een verstoring in de Y- of X-fractie zich snel naar boven 

voortplant vanwege de snelle dampstroom. Daarentegen plant de verstoring zich 

langzaam naar beneden voort ten gevolge van de trage vloeistofstroom. De 

observatiepunten bevinden zich langs de assen z:O en z=h. Uit het patroon, 

waarlangs de verstoringen zich voortplanten is af te leiden, dat verstoringen 

in het gearceerde gebied geen invloed kunnen hebben op de observaties langs de 

assen en zodoende willekeurig van aard kunnen zijn. Variatie van k (z,t) kan ov 
als zo'n verstoring beschouwd worden. Met enkel randobservatie zal het dus 

onmogelijk zijn. om d~ze in het gearceerde gebied terug te schatten. 
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0 z_. r ... l .. 

Fig. 6.3.4.1 De karakteristieken van deY- en X-fractie. 

6. 3. 5. INVOERING VAN EEN STRAFFUNCI" IONAAL 

(3.3.1) T/m (3.3.4) geven enkele relaties weer tussen k (z,t) en de andere 
OV 

fysische grootheden. Indien de sturing k (1:5,1:10) tijdens de optimalisatie 
OV 

strijdig blijkt te zijn met een van deze relaties, kan hiervan gebruik worden 

gemaakt door middel van het invoeren van een straffunctionaal in discrete 

vorm. 

N n 2 n 2 Js Ns 
F =At~ (YJ+1 - Zy(n)) + (X1 - zx(n)) + ~ ~ Fstraf(js.ns) 

n=1 js=1 ns=1 
(6.3.5.1) 

waarbij Js:S en Ns=10. 

Uit vgl. (3.3.1) t/m (3.3.4) kan men afleiden dat k (z,t) evenredig is met ov 
het vloeistofdebiet, , het dampdebiet. de Y- en de X-fractie. De volgende 

situatie kan zich dus nooit voordoen op een willekeurige tijdstap ns=1, .... Ns 

en willekeurige plaatsstap js=1, ...• Js-1: 

L(js+1,ns) > L(js,ns) enk (js+1,ns) < k (js,ns) ov ov (6.3.5.2) 
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Het is nu mogelijk om de straffunctionaal samen te stellen op de volgende 

manier: 

{ 

G•(k (js+1,ns)-k (js,ns))2 als (6.3.5.2) ov ov 
F t f(js,ns) = s ra 

0 in alle andere gevallen. 

(6.3.5.3) 

G Is een nader te specificeren versterkingsfactor. 

Het blijkt, dat bij een te grote versterkingsfactor G (b.v. G=100) de 

sturing k (1:5,1:10) totaal de verkeerde kant op convergeert, namelijk naar ov 
nul. De straffunctionaal blijkt dermate zwaar te wegen ten opzichte van de 

oorspronkelijke functionaal, dat in feite slechts de straffunctionaal 

geminimaliseerd wordt. Het is voor het minimaliseren van de straffunctionaal 

gemakkelijker om k(js+l,ns) en k(js,ns) beide naar nul te laten convergeren, 

dan naar elkaar toe. Het is belangrijk dat met behulp van de 

versterkingsfactor G, de straffunctionaal en de oorspronkelijke functionaal 

ongeveer van dezelfde grootte-orde zijn. Dit houdt in, dat G de waarde 0.01 

meekrijgt. 

Invoering van deze straffunctionaal met G:O.Ol resulteert helaas niet 

in de gehoopte verbetering van de identificatie. De verkregen optimale sturing 

is reeds in fig. 6.3.1.4.a t/m c geïllustreerd. k (z,t) Is evenredig met de 
OV 

Y- en X-fractie en de sturing volgt deze evenredigheid zo sterk op, dat 

gedurende de laatste iteratieslagen situatie (6.3.5.2) zich niet voordoet. De 

straffunctionaal krijgt de waarde nul mee. 

Het concept op zich is echter wel in andere situaties bruikbaar. Er 

is reeds gesteld, dat relatie (3.3.2) door m =1 benaderd kan worden, zodat 
V 

k (z,t) slechts varieert over de hoogte van de kolom ten gevolge van ov 
variaties in het vloeistofdebiet. 

k (z,t) Is dan evenredig met het vloeistofdebiet en het dampdebiet ov 
zodat de volgende situaties zich niet kunnen voordoen: 

L(js+1,ns) >,L(js,ns) enk (js+1,ns) < k (js,ns) 
OV OV 

L(js+l,ns) < L(js,ns) enk (js+1,ns) > k (js,ns) 
OV OV 

- 62 -

(6.3.5.4) 

(6.3.5.5) 



VICOG QPT VlQii tf'l 

0. 25 

• 

0.20 o.zo 

0. l s. 0. 15 

zo •a 60 10 lO •o '0 10 

TIME rrrt: 

Fig. 6.3.5.1.a: k (1:5,1:10) top Fig. 6.3.5.2.a: k (1:5,1:10) top ov ov 
61CI)G. Slrt VICOG Ql'l 6lDG 5Irt VIC~ OPT 

o.zs o.zs 

,-·-·~·.-:::~:-::-::-~ .... ~ ..... ·-ra:-:.., . .:.:.:..•---..:*-~.:..~~:.:.:.:..:.:.:.t.:~.:.~.:.-.:. ·,·.--.-. ;-·-·-~·.-:·_.:--::-:.·~7::-:~~:-::-::-_-:-l....--.---~l=:~..:.:: • .:..: 
f- ... __ _. · · ·-·-•·- ,.-. ._J_. ·· 
I ~- . I ~· . 

.... ·· 

0. zo 0. 20 

0.15 't------...,.----...,.-----,------,------' 0. 's '..-----r----...----.-------..-------' 
zo •a 60 10 

llM( 

Fig. 6.3.5.1.b: k (1:5,1:10) midden ov 
VlOG OPT 

1 

I 
0. 25 

j ..... ·.:._::..-~ ~~:f:.::~o~,~-~-~------
1•••-""-' ,,,_,,cc::" :- __ ./ 

0. 20 

1 

J.r------,---~.......-------.-
20 •a 

T!M( 

60 10 

Fig. 6.3.5.1.c: k (f:5,1:10) bodem ov 
Fig. 6.3.5.1.a t/m c k (1:5,1:10) over 

OV 

Fig. 6.3.5.2.a t/m c k (1:5,1:10) over 
OV 

van de straffunctionaal Ft f' m =1. s ra v 

de 

de 

•o 
Tlrt: 

'0 10 

Fig. 6.3.5.2.b:k (1:5,1:10) midden ov 

0. 25 

... -;~:.::.:::.::::.:..-.. :.-:...::·:_-..=-::-:-..--::Jr ......... . 
r-··--·--.·:::-.·"::.:)'-·:...--! \ ___ _ 

0. 20 

0. '!i 

lO •o '0 10 

Tirt: 

Fig. 6.3.5.2.c:k (1:5,1:10) bodem 
ov 

tijd met enkel randobservatie m =1. 
V 

tijd met randobservatie en gebruik 

- 63 -



De straffunctiefunctionaal ziet er nu als volgt uit: 

F t f (j s , ns) = s ra { 

G•(k (js+1,ns)-k (js,ns))2 als (6.3.5.4) of ov ov 

0 in alle andere gevallen. 

(6.3.5.5) 

(6.3.5.6) 

Fig. 6.3.5.1 a t/m c geven de optimale sturing k (1:5,1:10) weer bij 
OV 

randobservatie. De optimale sturing weergegeven in fig. 6.3.5.2 a t/m c is het 

resultaat van de toevoeging van de straffunctionaal bij de gewone functionaal. 

Invoeren van de straffunctionaal geeft in dit geval enige verbetering van het 

identificatieproces. 

6.3.6. PROJECriE VAN DE CRADitlfr 

De evenredigheden van k (z,t) met het damp- en vloeistofdebiet kunnen ov 
beschouwd worden als beperkingen in de sturing over de hoogte van de kolom op 

een bepaalde tijdstap ns. Dit wordt geïllustreerd voor het geval, waarin 

relatie (3.3.2) door m =1 benaderd is, om een vergelijk mogelijk te maken met 
V 

de straffunctionaal-methode. 

De beperkingen voor m =1 kunnen als volgt omschreven worden: 
V 

Als L(js+l,ns) > L(js,ns) dank (js+l,ns) > k (js,ns). (6.3.6.1) 
OV OV 

Als L(js+l,ns) < L(js,ns) dank (js+l,ns) < k (js,ns). (6.3.6.2) 
OV OV 

waarbij ns=l, ... ,Ns, js=l, ... ,Js, Ns=lO en Js=5. 

Stel, men beschouwt k (l:Js,1:Ns) op elke plaatsstap js als een ov 
aparte sturing, die alleen nog maar over de tijd varieert. De sturing 

k (1:Js,1:Ns) ov wordt dan 

sturingsvector k (l:Ns) met ov 

getransformeerd 

1 js T 
k (1:Ns)=(k (1:Ns) ..... k (1:Ns)) 

OV OV OV 

naar de Js-dimensionale 

(6.3.6.4) 

Het is mogelijk op iedere tijdstap beperkingen op te leggen op de 

Js-dimensionale sturingsvector k ( 1 :Ns). De beperkingen (6.3.6. 1) en 
OV 

(6.3.6.2) zijn namelijk voor elke tijdsstap ns verschillend. 
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De beperkingen ( kjs+1(ns) groter of kleiner dan kjs(ns) ) worden op 
ov ov 

een tijdstap ns als volgt weergegeven: 

A(ns)•k (ns) > 0 ov (6.3.6.5) 

waarbij A(ns) een (Js-1)xJs beperkingsmatrix is en k (ns) de Js-dimensionale ov 
sturingsvector. 

De beperkingsmatrix ziet er als volgt uit: 

0 

A(ns) = 

aJs-2 Js-2 aJs-2 Js-1 
0 aJs-1 Js-1 aJs-1 Js 

De js-de rij van de beperkingsmatrix A(ns) bevat de js-de beperking op de 

sturingsvector k (ns): ov 

(6.3.6.6) 

waarbij: 

aj j (ns)=1 en aj . 1(ns)=-1 als L(js,ns) > L(js+1,ns) (beperking 6.3.6.2) 
S S SJS+ 

a .. (ns)=-1 en a. . 1(ns)=1 als L(js,ns) < L(js+l.ns) (beperking 6.3.6.1) 
JSJS JSJS+ 

Deze js-de beperking is actief, als de sturingsvector k (ns) zich op deze ov 
beperking bevindt. Voor ons geval houdt het in, dat 

A. (ns) •k (ns) = 0 oftewel 
JS OV 

kjs+1(ns) = kjs(ns) 
ov ov 

(6.3.6.7) 

De actieve set matrix op een bepaalde tijdstap is de matrix A' (ns), die 

bestaat uit de rijen A. (ns), die actieve beperkingen beschrijven. 
JS 
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De sturing k (1,1:10) uit paragraaf 6.3.1 wordt als startwaarde ov 
gebruikt. Deze sturing bestaat maar uit één plaatsstap. Deze plaatsstap wordt 

onderverdeeld in Js plaatsstappen waardoor alle Js plaatsstappen, behorende 

bij een tijdstap ns, dezelfde waarde bevatten. 

Alle elementen van de sturingsvector k (ns) zijn dus per tijdstap ov 
aan elkaar gelijk in de eerste iteratieslag. Daardoor zijn alle beperkingen 

actief. De actieve set matrix A'(ns) bestaat voor elke tijdstap ns in de 

eerste iteratieslag uit de volledige beperkingsmatrix A(ns). 

In paragraaf 3.6.1.4 is uiteengezet, hoe na de gradiëntberekening, de 

zoekrichting met behulp van de actieve set strategie bepaald wordt. Voor het 

bepalen van de zoekrichting wordt de gradiëntvector g j(ns) op de nulruimte pro 
van de actieve set A'(ns) geprojecteerd. Wanneer een minimum bereikt is bij de 

huidige actieve set, wordt de geprojecteerde gradiënt de nulvector. Dan wordt 

met behulp van de Lagrange-multiplicatoren bekeken, welke beperking het best 

uit de actieve set verwijderd kan worden. De theorie van de betekenis en 

bepaling van de Lagrange-multiplicatoren wordt nader omschreven in lit. [4]. 

Naarmate het aantal iteratieslagen vordert, zullen de beperkingen uit 

actieve set één voor één verwijderd worden. Daarmee wordt het gebied, waarin 

naar het optimum gezocht wordt, elke keer met één vrijheidsgraad uitgebreid. 

Men zal zich nu afvragen, waarom de sturing k (l:Js,1:Ns) ov 
opgesplitst wordt in de sturingenk (1:Ns). De optimalisatieprogrammatuur is ov 
zodanig geschreven, dat per iteratieslag maar één beperking op één tijd- en 

één plaatsstap verwijderd kan worden. 

mogelijkheid om één beperkingen voor 

Deze konstruktie resulteert in de 

elke tijdstap te verwijderen per 

i teratleslag. Dit heeft weer een snellere convergentie van de sturing tot 

gevolg. 

Volgens de irreversibiliteits-theorie kan het voorkomen dat de 

optimale sturing niet eenduidig bepaald is. Intuïtief zou men zeggen, dat de 

eenduidigheid afneemt, naarmate de dimensie van de stuurruimte toeneemt. 

In fig. 6.3.6.1.a tlm c is de optimale sturing weergegeven. De 

identificatie met deze projectie van de gradiënt blijkt in dit geval veel 

beter te verlopen, dan die met invoering van de straffunctionaal. 
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6.3. 7. "BIJSTUREN" VAN DE STURING 

De beperkingen (6.3.6.1) en (6.3.6.2) uit de vorige paragraaf kunnen beschouwd 

worden als beperkingen, die dit keer helemaal niet overschreden mogen worden. 

Het is mogelijk de sturing k (1:js,1:Ns) uit de vorige paragraaf op elke ov 
tijdstap ns afzonder lijk "bij te sturen" en wel volgens het onderstaande 

algoritme, geldig voor m =1: 
V 

Voor ns=1 tot Ns 

Voor js=1 tot Js-1 

Als: L(js+1,ns) > L(js,ns) enk (js+1,ns) < k (js,ns) dan ov ov 
k (js+1,ns) := k (js,ns) ov ov 

Als: L(js+1,ns) < L(js,ns) enk (js+1,ns) > k (js,ns) dan ov ov 
k (js+1,ns) := k (js,ns) 

OV OV 

Er treedt een soort demping van elke sturing k (js,ns) op over de hoogte van ov 
de kolom, waarbij afwijkingen onderin de kolom grote invloed hebben op het 

verloop van de sturing bovenin de kolom. De uiteindelijke optimale sturing 

k (1:5,1:10) is weergegeven in fig. 6.3.7.1.a t/m c. Hoewel de methode nogal ov 
grof is, blijkt de identificatie niet slecht te verlopen en is zeker 

verbetering ten opzichte van enkel randobservatie opgetreden. 

6.3.8. MEERDERE OBSERVATIEPUNTEN 

Een andere manier, om het identificatieproces meer reversibel te maken, is 

uitbreiding van het aantal observatiepunten. Voorlopig wordt in navolging van 

de irreversibiliteits-theorie uitgegaan van een oneindig aantal 

observatiepunten. De functionaal ziet er dan als volgt uit: 

F(k) 
2 2 

= f f [(Y(z,t)- Zy(z,t)) + (X(z.t)- zxCz.t)) ]dzdt (6.3.8.1) 
Q 

De invoering van deze functionaal heeft een verandering van de geadjungeerde 

systeemvergelijkingen tot gevolg. Deze verandering wordt nader beschreven in 

appendix D. 
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Het gebruik van een oneindig aantal observatiepunten doet de 

identificatie veel beter slagen dan bij randobservatie tot nu toe het geval 

was. Fig.6.3.8.1 a t/m c geven de resultaten van de identificatie weer. 

In de praktijk is het onmogelijk om gebruik te maken van een oneindig 

aantal observatiepunten. Het is realistischer om slechts een paar 

observatiepunten toe te voegen. Echter, de gradiënt kan alleen maar analytisch 

bepaald worden bij gebruik van een oneindig aantal observatiepunten of bij 

randobservatie. In appendix D wordt hier nader op in gegaan. Wat overblijft is 

numerieke gradiëntbepaling. Helaas vergt deze gradiëntbepaling een 

onacceptabele lange rekentijd. 

Het toevoegen van een observatiepunt is te benaderen door middel van 

een correlatiefunctie. De Y- en X-fractie op de lokaties, die dichter bij een 

observatiepunt liggen, moeten sterker gecorreleerd zijn met dat 

observatiepunt, dan Y- en X-fractie die verder weg van dat punt liggen. De 

correlatiefunctie is dan als volgt samen te stellen: 

K = e -qls-zl 

waarbij: K =gecorreleerde waarde 

q = correlatiefactor 

s = observatiepunt 

z = willekeurige lokatie op de kolom 

Vervolgens wordt de correlatiefunctie in de functionaal verwerkt: 

(6.3.8.2) 

S lsi-z I 2 2 
F(k) = i~l JQJ e-q [(Y(z,t)-zy(z,t)) + (X(z,t)-~(z,t)) ] dzdt (6.3.8.3) 

waarbij: S =aantal observatiepunten 

si = lokatie van het observatiepunt i 

De gedachte achter het toevoegen van een correlatiefunctie is, dat van het 

i oneindig aantal obser~atiepunten alleen de meetdata rond s wordt gebruikt. De 

gradiënt kan echter analytisch bepaald worden volgens het principe van een 

oneindig aantal observatiepunten (zie hiervoor Appendix D). 
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Voor de discrete correlatiefunctie geldt: 

K = e 
-qlj- si 

waarbij: K =gecorreleerde waarde 

q = correlatiefactor 

j = discrete plaats 

(6.3.8.4) 

s = discrete plaats van het observatiepunt 

De discrete correlatiefunctie wordt expliciet weergegeven omdat deze van 

invloed is op de keuze van de correlatiefactor q. 

In het algemeen moet erop gelet worden, dat correlatiefactor q een 

niet te kleine waarde krijgt. Een kleine correlatiefactor houdt in, dat 

onterechte correlaties tussen een observatiepunt en een punt er ver vanaf 

verondersteld worden. Zie fig. 6.3.B.l.a 

De correlatiefactor q mag echter ook niet een te grote waarde hebben, 

daar dan de kans bestaat, dat de correlatie tussen het observatiepunt en het 

dichtsbijzijnde discretisatiepunt verloren gaat (Zie fig. 6.3.B.l.b). 

Het identificatieprobleem is zo slecht geconditioneerd, dat het niet 

toegestaan is twee aangrenzende discretisatiepunten aan elkaar te correleren. 

De grote plaatsintervallen spelen hierbij een belangrijke rol. Het verschil in 

Y- of X-fractie tussen twee aangrenzende discretisatiepunten is zeer groot ten 

opzichte van de variaties in die grootheden, waarbij identificatie nog 

mogelijk is. Uit fig. 5.1.3 blijkt, dat dit verschil bij een rooster van 5 

plaatsintervallen van de orde 0.01 tot 0.1 mol/mol is. 

K=l 

j-2 j j+l j+2 j-1 j j+1 j-1 j j+l 

Fig. 6.3.B.l.a Fig. 6.3.8.l.b Fig. 6.3.B.l.c q=50 
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Om toch voordeel te halen uit de correlatiefunctie met de 

mogelijkheid, een observatiepunt in het midden van de kolom te plaatsen, maken 

we gebruik van een discretisatierooster met 6 plaatsstappen (N=l00,J=6) en een 

grote versterkingsfactor q namelijk q=SO (zie fig. 6.3.8.1.c). Het is 

noodzakelijk om het aantal plaatsstappen waarover de sturing gediscretiseerd 

is, ook toe te laten nemen tot zes omdat anders problemen kunnen onstaan bij 

de analytische gradiëntberekening. Toch kan het resultaat vergeleken worden 

met de identificatie over 5 plaatsintervallen. Intuïtief zou men zeggen, dat 

de moeilijkheidsgraad van de identificatie alleen maar toeneemt. 

Ondanks de toename van het aantal plaatsstappen verloopt de 

identificatie met gebruikmaking van 3 observatiepunten iets beter dan bij 

randobservatie het geval was (fig. 6.3.1.4.a t/m c). De optimale sturing is in 

fig. 6.3.8.2.a t/m c weergegeven. Echter, zoals te verwachten is, levert 

identificatie bij een oneindig aantal observatiepunten het beste resultaat 

(fig. 6.3.8.l.a t/m c). 
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de tijd met een oneindig aantal 

observatiepunten. Fig. 6.3.8.2.a t/m c k (1:5.1:10) over de tijd met een ov 
toegevoegde observatiepunt in midden. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINeEN 

De conclusies, die voortkomen uit de resultaten van de parameteridentificatie 

in het verdeeld packed-bed destillatiesysteem moeten om een tweetal redenen 

met enige voorzichtigheid betracht worden. 

De parameteridentificatie is verricht in een niet-lineair verdeeld systeem. 

Het identificatieprobleem is zeer slecht geconditioneerd. 

De systeemvergelijkingen van een niet-lineair verdeeld systeem zijn 

in de meeste gevallen alleen maar numeriek oplosbaar. Het numeriek oplossen 

van de systeemvergelijkingen kan oscillaties in de berekende 

toestandsgrootheden teweeg brengen. De parameteridentificatie vindt plaats aan 

de hand van deze berekende toestandsgrootheden. Men moet zich daarom al tijd 

afvragen of het resultaat van een identificatiemethode niet sterk afhankelijk 

is van de gebruikte simulatiemethode. 

Het identificatieprobleem is zeer slecht geconditioneerd. Zodoende is 

het effect van variaties in de te identificeren parameter nauwelijks terug te 

vinden in de andere grootheden. Deze conditie kan tot gevolg hebben, dat een 

identificatiemethode negatief wordt beoordeeld, terwijl dit niet het geval 

hoeft te zijn bij een beter geconditioneerd probleem. 

Doordat het simulatiemodel numeriek wordt opgelost, worden oscillaties in de 

berekende toestandsgrootheden geïntroduceerd. Deze oscillaties blijken het 

verloop van de identificatie sterk te beïnvloeden. De identificatieresultaten 

tonen aan, dat het nuttig is een filter toe te passen over de aaneengesloten 

punten in het simulatierooster. Gefilterd moet er worden in zowel de tijd- als 

de plaatsrichting. Door de keuze van het discretisatierooster en de 

randvoorwaarden behorende bij onze systeemvergelijkingen kon alleen maar het 

succes van filtering in de tijd-richting aangetoond worden. 

Het numeriek oplossen van het simulatiemodel schept de mogelijkheid 

de analytische gradiënt gediscretiseerd of discreet te berekenen tijdens het 

optimaliseren. De discrete gradiënt is de exacte afgeleide van de discrete 

functionaal en de gediscretiseerde gradiënt is slechts een benadering hiervan. 

Toch blijkt .in de pn\ktijk, dat ten gevolge van de optredende oscillaties, de 

gediscretiseerde gradiënt betere resultaten te leveren. De extra 

discretisatieslag, die hierin voorkomt, kan beschouwd worden als een extra 

twee-puntsfilter in de tijd- en de plaatsrichting. 

- 73 -



Indien de te identificeren parameter alleen maar variabel is over de 

tijd en constant over de hoogte van de kolom, is het identificatieproces bij 

randobservatie al volledig reversibel. 

Is de te identificeren parameter zowel variabel over de tijd als over 

de hoogte van de kolom, dan is het identificatieproces bij randobservatie 

irreversibel. Dit is experimenteel aangetoond en voor het stationaire geval 

ook wiskundig af te leiden. In het stationaire geval is zelfs aantoonbaar, dat 

het identificatieproces pas bij gebruik van een oneindig aantal 

observatiepunten volledig reversibel wordt. 

In de praktijk hoeft het identificatieproces niet volledig reversibel 

te zijn, om de parameter toch voldoende te kunnen identificeren. 

Randobservatie leidt tot een goede identificatie over de hoogte van 

de kolom, indien we enige voorkennis hebben over de relaties tussen de te 

identificeren parameter en andere grootheden in het systeem. Het dynamisch 

gedrag van deze grootheden moet dan wel volledig bekend zijn. 

Het identificatieproces gebeurt door middel van het optimaliseren van 

een functionaal waarin de meetwaarden, verkregen door randobservatie, verwerkt 

zijn. Door tevens de relaties tussen de parameter en de grootheden in de 

functionaal te verwerken (bijvoorbeeld inbouwen van een straffunctionaal), is 

het mogelijk tot betere identificaties te komen. Het komt er in dit geval op 

neer, dat de sturing "gestraft" wordt, als het de verkeerde kant op gaan. 

De bovengenoemde relaties kunnen ook direct een zoekrichting 

aangeven, waarin de te identificeren parameter gezocht moet worden. Het 

"zoeken" kan een handje geholpen worden door: 

de gradiënt bij te sturen (projectie op af te leiden beperkingen) 

de richting van de sturing af te bakenen ("bijsturen" van de sturing) 

Men zou uit de behaalde resultaten kunnen concluderen, dat de 

projectie van de gradiënt tot de beste identificatie leidt en het opleggen van 

een straffunctionaal tot de slechtste. Nogmaals, de conclusies kunnen niet 

gegeneraliseerd worden, vanwege de omstandigheden waarin de identificatie 

plaatsvond. De numerieke oplossing van het simulatiemodel en de conditie van 

het identificatieprobleem speelden hierbij een belangrijke rol. 
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Aangetoond kan worden dat, indien het systeem zich in de stationaire 

toestand bevindt, het identificatieproces alleen maar bij gebruik van een 

oneindig aantal observatiepunten reversibel kan worden. In de niet-stationaire 

toestand is dit waarschijnlijk niet het geval. Toevoeging van een aantal 

observatiepunten blijkt in dit geval voldoende te zijn, om de identificatie te 

doen slagen. 

In dit afstudeerverslag zijn enkele methoden aangereikt, hoe bij 

randobservatie toch identificatie verricht kan worden op andere lokaties. Het 

is aan te bevelen om soortgelijke methoden toe te passen op een ander verdeeld 

systeem, waarbij het identificatieprobleem beter geconditioneerd is. Hieruit 

zou dan een eenduidige conclusie getrokken kunnen worden over de 

betrouwbaarheid van deze methoden. 

Verdeelde systemen worden beschreven door middel van partiële 

differentiaalvergelijkingen. Het is tevens de moeite waard om naar een andere 

methode te zoeken, waarmee deze partiële differentiaalvergelijkingen opgelost 

kunnen worden. 
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SYMBOLENLIJST 

A 

A(ns) 

A' (ns) 

a 

a 

All'A12'A21'A22 
8 

8 

8 

b 

c 

c 

r 

V 

cl 
c2 
D 

dl ,d2 

F 

F 

F 

G(z) 

g(js,ns) 

g(z) 

f 

h 

j 

J 

js 

k 

kl 

2 doorsnede van de destillatiekolom [m ] 

beperkingsmatrix op een tijdinterval ns 

actieve set op een tijdinterval ns 

effectief oppervlak [m2!m3] 

verdelingscoëfficiënt [-] 

matrixblokken vergelijking (3.2.1) 

bodemdebiet [mol/s] 

bodem-refluxdebiet [mol/s] 

8 IV bij theoretische randobservatie [-] 
r 

vloeistof hold-up exponent [-] 

coëfficiënt voor de vloeistofdebietvergelijking 

dichtheid vloeistof [mol/m3] 

vloeistof hold-up const. [-] 

vloeistof hold-up const. [mol/s]-o. 7 

dichtheid gas [mol/m3] 

stofconstante in de relatie van Onda [-] 

stofconstante in de relatie van Onda [-] 

topdebiet [mol/s] 

matrixvectoren vergelijking (3.2.29) 

voedingsdebiet [mol/s] 

functionaal 

FXf/V [-] 

primitieve van g(z) 

gradiënt 

beschrijvende functie van k ov 
algemene notatie voor de systeemvergelijkingen 

hoogte van de destillatiekolom [m] 

discretisatiepunt voor de plaats 

aantal plaatsintervallen voor de simulatie 

aantal plaatsintervallen voor de sturing 

parametervector v.d. sturing 

stofoverdrachtscoëfficiënt vloeistoffase [mis] 
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k ov 
k 

V 
L 
L 
L 

0 

L 
s 

m 
V 

n 

N 
Ns 

pl,p2 

R 
t 

u 

x 

y* 

yd 

y 

Yl,Y2 

z 

z 

overall stofoverdrachtscoëfficiënt [mis] 

stofoverdrachtscoëfficiënt dampfase [mis] 

vloeistofdebiet [mol/s] 

Lagranglaan 

vloeistof referentiedebiet [mol/s] 

stroomsnelheid vloeistof [mis] 

vloeistof hold-up [m3tm3] 

damp hold-up [m3tm3] 

richtingscoëfficiënt raaklijn aan de evenwichtslijn 

discretisatiepunt voor de tijd 

aantal tijdintervallen voor de simulatie 

aantal tijdintervallen voor de sturing 

geadjungeerde variabelen 

raflux verhouding [-] 

tijdsvariabele [s] 

toestandsvector 

dampdebiet [mol/s] 

damp-referentiedebiet [mol/s] 

stroomsnelheid vloeistofdebiet [mis] 

stroomsnelheid X-fractie [mis] 

stroomsnelheid Y-fractie [mis] 

vloeistof/dampdebiet afhankelijke coëff. v.d. systeemvgl. 

fractie lichte component in vloeistoffase [mol/mol] 

variatie van de X-fractie 

fractie lichte component in voedingsdebiet. [mol/mol] 

fractie lichte component in top-refluxdebiet [mol/mol] 

fractie lichte component in dampfase [mol/mol] 

evenwichtsrelatie tussen Y- en X-fractie [mol/mol] 

fractie lichte component in topdebiet [mol/mol] 

variatie van de Y-fractie 

vloeistof/dampdebietafhankelijke coëff. v.d. systeemvgl. 

plaatsvariabele [m] 

observatie vector 

gemeten X-fractie [mol/mol] 

gemeten Y-fractie [mol/mol] 
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APPENDIX A 

DE SYSfEEMVERCELI]KINCEN VAN DE X-FRACTIE EN HET VLOEISTOFDEBIET 

De systeemvergelijkingen worden verkregen uit de massabalansen voor een 

infinitesimaal elementje van de kolom. Er geldt voor de X-fractie:. 

De binnenkomende component op z+Az, per tijdseenheid At: 

(LX) 1 At 
z+az 

(A.l) 

De uitgaande component op z, per tijdseenheid At: 

(LX) At z 
(A.2) 

De tijdelijk opgeslagen component in volume element AAz per tijdseenheid At: 

(A.3) 

De uit de dampstroom overgedragen component in volume element AAz per 

tijdseenheid At: 

* C k aAM (Y-Y )AzAt 
V OV V 

In formulevorm: 

Delen door AzAt en Az~ en At~ geeft: 

Voor het vloeistofdebiet geldt: 

Het binnenkomende debiet op z+Az per tijdseenheid At: 

L 1 At z+az 

Het uitgaande debiet op z+Az per tijdseenheid At: 

LAt z 
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Het tijdelijk opgeslagen debiet in volume element AAz per tijdseenheid At: 

A(AC1M1)Az = AC1AM1Az (A.9) 

In formulevorm na delen door AzAt en Az ~ 0 en At ~ 0: 

(A.lO) 

Voor de vloeistof hold-up geldt: 

(A.ll) 

dus: 

aM 
_1 = C bL(b-1)aL 
az m az (A. 12) 

en 

aM 
_1 = C bL (b-1 )aL 
at m at (A. 13) 

Substitueren van vergelijking (A.10) en (A.11) in (A.6) geeft de 

X-fractievergelijking: 

(A.14) 

die om te schrijven is in: 

(A.15) 

Substitueren van (A.13) in (A.10) geeft de vloeistofdebietvergelijking: 

aL= AC C bL(b-1)aL 
az 1 m at 
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APPENDIX B 

HYPERBOLISCHE VERCELIJKINGEN EN DE KARAKTERISTIEKEN 

De systeemvergelijkingen behorende bij het packed-bed destillatiesysteem 

bestaan uit drie gekoppelde partiële niet-lineaire 

differentiaalvergelijkingen. Ze hebben de volgende gedaante: 

au au 
A(V,L)at + 8(V,L)az = c(V,L,Y,X) (8.1) 

waarbij u= u(L(z,t),Y(z.t),X(z,t)). A En 8 zijn reële diagonaalmatrices zodat 

gesteld kan worden: 

8 = nA, (8.2) 

waaruit volgt: 

au au A-+nA-=c at az (8.3) 

az az az 
De krommen at = ~ 1 • at = ~2 en at = ~3 worden de karakteristieke 

vergelijkingen genoemd. ~ 1 .~2 En ~3 zijn reëel zodat het stelsel hyperbolisch 

is. 

Wat kan er nu gezegd worden over de karakteristieken van 

hyperbolische vergelijkingen? Eén vergelijking uit het stelsel kan weergegeven 

worden door 

au au 
a(u)at + b(u)az = c(u) (8.4) 

waarbij u= u(z,t). Stel dat u(z,t) oplossing is over een gebied 0 < z <hen 

0 < t < t , dan geldt bij kleine verplaatsing öt en öz: 
e 

öu = ~t + ~z z ' at öz-
(8.5) 
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Uit vgl. (8.4) en (8.5) volgt: 

öt öz öu 
-a="b=-c=Öé 

Stel we verplaatsen ons in de z- en t-richting zodanig, dat 

öt = aöE:. 

öz = bóé 

dan neemt u(z,t) toe in die richting met 

öu = c(u)öE:. 

De verplaatsing in de z- en t-richting is om te schrijven in 

öt- ~-!. 
öz - b(u) - À 

wat niets anders is als de karakteristieke vergelijking. 

(8.6) 

(8.7) 

(B.B) 

(8.9) 

(8. 10) 

Bewezen is nu, dat de oplossing bij hyperbolische vergelijkingen zich 

langs de karakteristiek voortplant. 
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APPENDIX C 

1. DE CEDISCRETISEERDE CRADit'Nr 

Voor ons destillatiesysteem ziet de eerste orde variatie van de Lagranglaan 

(3.6.4.9) er als volgt uit Q=Ox[O,T]: 

T T T T óL =I I [p óut- p f óu- p f óu - p fkók] dzdt + Fuöu = 0 (C.l.l) 
Q U UZ Z 

* 
-Yl naY -Vl 0 ancy*-Y) a x 8k 

waarbij: f f 
fk= 

C.1.2) 
= u = u z 

* 
Y2 -Y28Y 0 V2 _ 8Y2(Y*-Y) 

a x 8k 

Vergelijking (C.l.l) wordt als volgt omgeschreven met gebruik van de 

kettingregel: 

(C.1.3) 

en partiële integratie: 

T 
óL = ~ p öut=T dt (C. 1.4 .a) 

T T T - I I [pt + p fu - (p fu )z]óu dzdt 
Q z 

(C.l.4.b) 

T T T 
- I [ p f OU h - p f OU =Ü ] dt 

O UZ Z= UZ Z-
(C.l.4.c) 

T - I I p fkök dzdt -
Q 

(C. 1.4.d) 

T 
-I [ 2(Y(h.t)-zy(t))öY(h,t) + 2(X(O,t)-zX(t))öX(O,t) ] dt (C.l.4.e) 

0 

Hierbij is öu(z.O) = 0 verondersteld (geen variatie in de begintoestand). 
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Als (C.1.4.b) nul gesteld wordt: 

en (C.1.4.c) gelijk aan (C.l.4.e): 

T T T s p f óu h - p f öu ::() dt + 
O UZ Z= UZ Z-

T 
+ J [ 2(Y(h,t)-zy(t))öY + 2(X(O,t)-zX(t))öX] dt = 0 

0 

en tevens (C.l.4.a) gelijk is aan nul d.m.v. 

p(z.T) = 0 

dan blijft (C.l.4.d) als uitdrukking voor de gradiënt over: 

öl T 
g = Ök = S S p fk dzdt 

Q 

Uit (C.l.S) volgen de geadjungeerde systeemvergelijkingen: 

plt = Yl•pl - Y2•p2 - B(V~;pl) 

ay* * ( ) 2 Yl 1 Y2.-
8Y 2 8 V2•p2 

p t = - ·-ax:p + ax p + - az- -

Uit (C.l.6) volgen de bijbehorende randvoorwaarden: 

T 
J [ Vl(h,t)pl(h,t)öY(h,t) - Vl(O,t)pl(O,t)öY(O,t) -
0 

- V2(h.t)p2(h,t)öX(h.t) + V2(0,t)p2(0,t)óX(O,t) + 

(C.l.S) 

(C.1.6) 

(C.l.7) 

(C.l.B) 

(C.l.9) 

(C.l.lO) 

(C.l.ll) 

+.2(Y(h.t)-zy(t))öY(h,t) + 2(X(O,t)-zX(t))öX(O,t) ] dt = 0 

- ~ -



De randvoorwaarden behorende bij de systeemvergelijkingen zijn: 

óX(h.t) = óY(h.t) 

óX(O,t) = óY(O,t)•V(t)/B 
r 

(C. 1. 12) 

(C.l.13) 

De variaties óY(h.t), óY(O,t). óX(h,t) en óX(O,t) mogen verder willekeurige 

waarden aannemen. 

Stel óY(O.t) = 0, dan volgt uit (C.l.ll): 

2(Y(h,t)-zy(t)) + Vl(h,t)pl(h,t) - V2(h,t)p2(h,t) = 0 (C.1.14) 

Stel óY(h,t) = 0. dan volgt uit (C.l.ll): 

2(X(O,t)-zX(t))•V(t)/B - Vl(O,t)pl(O,t) +V2(0,t)p2(0,t)•V(t)/B = 0 
r r 

(C.1.15) 

Uit (C.1.7) volgen de beginvoorwaarden voor het geadjungeerde stelsel: 

pl(z.T) = p2(z.T) = 0 (C.l.16) 

Gradiënt (C.l.B) ziet er nu als volgt uit: 

aL 
g = ~u(k),p,k) = 

BYl 8Y2 * f f [-akPl(z.t)- -akP2(z,t)]•[Y(z,t)- Y (z,t)] dzdt (C.l.l7) 
Q 

2. DE DISCRETE CRADirNT 

Het discrete rooster met de punten, waar de toestandsvariabelen Y en X 

berekend zijn. is weergegeven in fig. C.l. De gradiënt moet exact berekend 

worden in het midden van de roosterpunten en daarom wordt, omwille van de 

indices voor de gradiënt. het oorspronkelijke rooster getransformeerd naar het 

rooster in fig. C.2. ' 
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+-X 1 2 3 4 5 6 j J J+1 

1 2 3 4 5 6 j J+1 
z .... 

N+1 
N 

f 
n t 

1 

Y-+ 

Fig. C.1 Het discretisatierooster voor deY- en X-fractie. 

+-X j J+~ 

N+~ 

n 

f 
t 

J+~ y .... 

z-+ 

Fig. C.2 Het discretisatierooster na verschuiving van de indices. 
' 
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De functionaal ziet er nu in de discrete vorm als volgt uit (let op 

de indices): 

F(k) 

(C.2.1) 

Als öu = (öY,öX) = (y,x), dan ziet de discrete Lagranglaan er als volgt uit: 

* * * * Yl ay n+~ aY n+~ aY n-! aY n-! n 
-: ~ :2 ( ~j+~ + ~j-~ + ~j+~ + ~j-~ ) plj 

J n 

1 n+~ n+! n-! n-~ n 
+ ~ ~ !t (x. 1 +x. 1- x. 1- xj 1 ) p2j 

. a J+2 J-2 J+2 -2 
J n 

* * * * Y2 ay n+~ aY n+! aY n-~ aY n-! n 
+ : ~ :2 ( ~J+! + ~J-! + ~J-! + ~J-! ) p2j 

J n 

J 

(C.2.2) 

waarbij ~ = ~ 

N 
en ~ = ~ 

n n=l 
De volgende geadjungeerde toestandsvariabelen 

j J=l 
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worden geïntroduceerd voor n=l, ... ,N en j=O, ... ,J+l: 

n n n n 
pl0 , plJ+l' p20 en p2J+l alle# 0 

1N+l = 2N+l = 0 p j p j 

(C.2.3) 

(C.2.4) 

Het discrete geadjungeerde stelsel kan nu door middel van "index shifting" uit 

(C.2.2) verkregen worden. We illustreren het aan de hand van de eerste term. 

( n+~ n+.l n-~ n-~ k }; }; yj+~ 
+ y 2 - Y-+.1 - y . .1 ) pl. + 

j n j-~ J 2 J-2 J 

}; n n+l n+~ n n+l n+~ 
(plJ+l - P1J+l)yJ+l - (pl - plJ+l)yJ+! + 

n J+l 

}; n 
1n+l) n+~ - }; 

n 
1n+l) n+! (plo - (pl - p 0 y~ + p 0 y~ 0 n n 

= (C.2.5) 

}; }; 
n n 

1
n+l n+l n+! 

(pl. + pl. 1 - p - pl j+l )y j+~ 
j n J J+ j 

"Index-shifting" wordt ook toegepast op de rest van de termen van (C.2.2) en 

er ontstaat een skala aan correctietermen equivalent aan (C.2.4). De som van 

deze correctietermen wordt gelijk gesteld aan de gediscretiseerde 

functionaal-term in (C.2.2), met de bedoeling, dat deze tegen elkaar 
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wegvallen. We illusteren dit aan de hand van de X-observabele: 

}; { * 1n [ __ 1 _ Y!_ _!.!.] Y~+! + P1n [ !!..cay )~+!]x~+! 
P o At Az 2 ~ o 2 ax ~ ~ 

n 

= (C.2.6) 

p1~+1 [ - A! + Á! + Y~ ] Y!+! - p1~+1 [ Y~ (a~~)~+!] x!+! }; { 
n 

* 
- P2~+ 1 

[ y~ ] yr! [ A! - Á~ + y~ (a~x)r! ] x!+! } 

Hetzelfde geldt voor de Y-observabele. 

Zodoende volgt uit (C.2.2) na "index shifting" van alle termen, de discrete 

geadjungeerde toestandsvergelijkingen: 

1 ( 1n 1n _ p1n+1 _ 1n+1) = 
At p j + p j+1 j p j+1 

Y1 ( 1n 1n+1 n n+1 
-2 pj+pj + p1j+1 + p1j+1) 

(C.2.7) 

Y2 n n+1 
+ 2 (p2j + p2j 

n 
+ p2j+1 

n+1 
+ p2j+1) 

V1 ( 1n 1n+1 n _ 1n+1) 
-x-p.+p. - p1j+1 p j+1 z J J 

en 

1 ( 2n 2n _ p2n.+l _ 2n+l) = 
At P j + P j+l J P j+l 

* _ ~(ay )n+! ( 2n 1n+1 2n 2n+1) 
2 ax J+~ P J + P J + P J+1 + P J+1 

(C.2.8) 

V2 n n+1 2n _ 2n+1) 
+ Az (P2J + P2J - P j+1 P j+l 
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met randvoorwaarden: 

] + 

2 n+~ 
Az (YJ+~- zy(n+!) = (C.2.9) 

* 1n+1·[- _1 _ Y!. +I!._ r.!..cöY )n+!.(y_ )n+! ] _ 
p J+1 At Az 2 2 öX J+! B J+! 

r 

* P2n+ 1. [ _ Y2 _ (-1 _ V2 _ g_ (aY )n+! ) • ( y_ )n+! ] 
J+1 2 At Az 2 ax J+! B J+! r 

en 

(C.2.10) 

* 
l n+1 [ 1 Vl Y1 Y1 (ay )n+! (V )n+! ] + 

P o • - At + Az + 2 - 2 ax ! • 8 ! 
r 

* 
P2n+1·[- Y2 _ ( 1 V2 Y2 (ay )n+~ ) (V )n+! ] 

0 2 At + AX - 2 ax ! • B ! 
r 

en beginvoorwaarden: 

1N+l N+1 
p j+l = p2j+1 = 0 (C.2.11) 

- 91 -



De discrete gradiënt kan nu als volgt uitgedrukt worden: 

(C.2.12) 
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APPENDIX D 

HET GEAD.JUNÇEERDE STELSEL BIJ EEN ONEINDIG AANTAL OBSERVATIEPUNTEN EN 

BIJ EEN TOEGEVOEGD OBSERVATIEPUNT. 

Voor een oneindig aantal observatiepunten ziet de functionaal er als volgt 

uit: 

2 2 
F(k) = J J [ (Y(z,t)-zy(z,t)) + (X(z,t)- zX(z,t)) ] dzdt (D.l) 

Q 

De afleiding van het geadjungeerde stelsel, behorende bij een oneindig aantal 

observatiepunten, is equivalent aan de afleiding van het geadjungeerde 

stelsel, behorende bij de randobservatie in Appendix C. We werken daarom 

meteen naar het resultaat toe. Voor ons destillatiesysteem ziet de eerste orde 

variatie van de Lagranglaan (3.6.4.9) er als volgt uit: 

T T T T óL = f J [p öut - p f öu - p f öu - p fkók] dzdt + F óu = 0 (0.2) 
Q U UZ Z U 

Vergelijking (0.2) wordt als volgt omgeschreven met gebruik van de 

kettingregel: 

(0.3) 

en partiële integratie: 

T 
öL = ~ p óut=T dt (D.4.a) 

- f f [PTt + pTf - (pTf ) ]óu dzdt (D.4.b) 
Q U UZ Z 

T T T 
- J [ p f öu z=h - p fu öu z=O ] dt (D.4.c) 

0 UZ Z 

T - J J p, fkók dzdt - (D.4.d) 
Q 

J f [ 2(Y(z,t)-zy(z,t))óY(z,t) + 2(X(z,t)-zX(z,t))óX(z.t) ] dzdt 
Q 

(D.4.e) 
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(D.4.b) En (D.4.e) vormen samen de geadjungeerde systeemvergelijkingen (zie 
Appendix C) : 

p1 = Y1•p1 - Y2•p2- B(V1•pl) + 2(Y- z ) 
t az y 

ay* ay* acv 2) 
2 Y1 1 Y2 2 2·p - 2(X - z ) p t = - • 8x" p + • 8x" p + - az- - x 

Uit (D.4.c) volgen de randvoorwaarden: 

V1(h,t)p1(h,t) - V2(h.t)p2(h,t) = 0 

Vl(O,t)pl(O,t) +V2(0,t)p2(0,t)•V(t)/Br = 0 

en uit (D.4.a) volgen de beginvoorwaarden: 

p1(z.T) = p2(z.T) = 0 

(0.5) 

(0.6) 

(0.7) 

(0.8) 

(0.9) 

Indien een observatiepunt s met O<s<h toegevoegd wordt bij de randobservatie, 

ziet de functionaal er als volgt uit: 

T 
F(k) = J [ (Y(h,t) 

0 

(X(s,t) 

2 2 
- zy(h,t)) + (Y(s,t) - zy(s,t)) + 

2 2 
- zx(s.t)) + (X(O,t) - zx(O,t)) ] dt (D. 10) 

De eerste orde variatie van de Lagranglaan is reeds weergegeven in vgl. (0.2). 

Toepassen van de kettingregel en partiële integratie resulteert in 
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het volgende stelsel vergelijkingen: 

T 
c5L = ~ p öut=T dt (D.11.a) 

-I I [prt + prf - (prf ) ]öu dzdt (D.11.b) 
Q U UZ Z 

T T T 
-I [ p f öu h- p f öu z::()] dt (D.11.c) 

0 UZ Z= UZ 

T -I I p fkók dzdt- (D.11.d) 
Q 

T 
- I [ 2(Y(h,t)-zy(h,t))c5Y(h,t) + 2(Y(s,t) - zy(s,t))óY(s,t) + 

0 
2(X(s.t)-zX(s,t))óX(s,t) + 2(X(O,t)- zX(O,t))óX(O,t) ]dzdt 

(D.11.e) 

Uit (D.11.b) zijn de geadjungeerde systeemvergelijkingen af te leiden: 

(D.12) 

(D.13) 

Uit (D.11.a) volgen de beginvoorwaarden: 

p1(z,T) = p2(z.T) = 0 (D. 14) 

Uit (D. 11. c) en (D. 11. e) horen de randvoorwaarden voor de geadjungeerde 

systeemvergelijkingen te resulteren: 

T 
I [ V1(h,t)pl(h,t)óY(h,t) - Vl(O,t)p1(0,t)óY(O,t) -
0 

- V2(h,t)p2(h,t)óX(h.t) + V2(0,t)p2(0,t)óX(O,t) + 

+ 2(Y(h,t)-zy(h,t))óY(h.t) + 2(X(O,t)-zX(O,t))óX(O,t) + 

(D. 15) 

+ 2(Y(s,t)-zy(s.t))óY(s,t) + 2(X(s,t)-zX(s,t))óX(s,t)) ] dt= 0 

' 
Tot nu toe werden de vergelijkingen equivalent aan (D.15) uitgewerkt door er 

de randvoorwaarden behorende bij de systeemvergelijkingen in te substitueren. 

De variaties óY en óX aan de top en bodem van de kolom mochten willekeurige 

waarden aannemen. Door deze variaties achtereenvolgens aan nul gelijk te 
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stellen konden de randvoorwaarden verkregen worden (zie vgl. C.1.11). 

Dit principe is hier ook toepasbaar. Maar naast de variaties óY en óX 

aan de top en bodem van de kolom, heeft men hier tevens te maken met de 

variaties oY(s, t) en oX(s, t). Deze variaties midden in de kolom mogen niet 

willekeurig van aard zijn. Men mag ze daarom niet zonder meer gelijk aan nul 

gestellen. Derhalve is het niet mogelijk de termen oY(s,t) en oX(s,t) te 

elimineren waardoor vgl. (D.15) niet verder uit te werken is. 

Het probleem wordt verholpen door introductie van een 

correlatiefunctie in het geadjungeerde stelsel behorende bij een oneindig 

aantal observatiepunten. 

De functionaal ziet er dan als volgt uit: 

F(k) = .i
1 

I I e-qlsi-zl [(Y(z,t)-zy(z,t))2 + (X(z,t)-zX(z.t))2]dzdt (D.16) 
1= Q 

i i waarbij S het aantal observatiepunten is en s met O<s <h de lokaties zijn van 

die betreffende observatiepunten. Men kan nu het geadjungeerde stelsel 

afleiden. 

De geadjungeerde systeemvergelijkingen: 

1 = Y1•p1 - Y2•p2- a(V1"P1) 
p t az 

ay* ay* 
p2t = - n·axp1 + Y2·axp2 + 

De randvoorwaarden: 

V1(h.t)pl(h,t) - V2(h.t)p2(h,t) = 0 

Vl(O.t)pl(O,t) +V2(0.t)p2(0,t)•V(t)/Br = 0 

De beginvoorwaarden: 

p1(z.T) = p2(z,T) = 0 

(D. 19) 

(0.20) 

(0.21) 

Vertaald naar het destillatiesysteem: Indien q een grote waarde heeft, worden 

er alleen maar relevante metingen verricht in het kleine gebiedje (s-os,s+os). 
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